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Producent ELEKTROMET
Nazwa handlowa SOLTER 110 PW1G SOLTER 150 PW11 SOLTER 260PW2 2 SOLTER 500 ZBW 3

Typ jedna wężownica, pionowy dwie wężownice, 
pionowy

bez wężownicy, 
pionowy

Pojemność 110 l 150 l 262 l 500 l
Wydatek trwały* 540 l/h 508 l/h 631/460 l/h -
Wydatek 
początkowy* 200 l/10 min 239 l/10 min 224 l/10 min -

Maks. ciśnienie 
pracy zbiornika 0,6 MPa

Maks. temp. 
wody grzejnej 95oC

Wymiary d/h 
[mm] 542/860 560/1430 650/1600 810/2150

Budowa, cechy 
szczególne

wykonany z blachy stalowej, 
emaliowany, anoda magnezowa, 
stojący, cylindryczny, przyłącza od 
góry; dedykowany do współpracy  
z kotłami wiszącymi

wykonany  
z blachy stalowej, 
emaliowany, 
anoda 
magnezowa, 
stojący, 
cylindryczny, otwór 
wyczystkowy, 
przyłącza z boku, 
biwaletny/solarny; 
dedykowany do 
współpracy  
z instalacją solarną

wykonany  
z blachy stalowej, 
emaliowany, 
anoda 
magnezowa, 
otwór 
wyczystkowy, 
stojący, 
cylindryczny, 
przyłącza z boku

Wyposażenie 
podstawowe

izolacja z  pianki 
poliuretanowej, 
termometr, anoda 
magnezowa, 
obudowa z blachy 
stalowej

izolacja z polistyrenu, obudowa zew. z tworzywa skay, 
termometr, anoda magnezowa

Kraj produkcji Polska
Cena producenta 1340 zł netto 1253 zł netto 2574 zł netto 3348 zł netto

 
* 70°C – temp. wody grzewczej na wejściu do wężownicy; 10°C – temp. wody użytkowej  
na zasilaniu; 45°C – temp. c.w.u. 
(1) W ofercie asortymentowej HYDROSOLAR występuje także: 220PW1, 320PW1, 430PW1, 500PW1 
(2) W ofercie asortymentowej HYDROSOLAR występuje także: 320PW2, 430PW2, 500PW2 
(3) W ofercie asortymentowej HYDROSOLAR występuje także: 770ZBW, 1050ZBW

SOLTER –  
wysoka jakość  
za rozsądną 
cenę

  Stojące, cylindryczne podgrzewacze i za-
sobniki c.w.u. SOLTER przeznaczone są do 
podgrzewania i przechowywania ciepłej 
wody użytkowej na potrzeby mieszkań, do-
mów jedno- i wielorodzinnych oraz innych 
obiektów wyposażonych w niskotemperatu-
rowe kotły wodne dowolnego typu.
Wszystkie podgrzewacze i zasobniki SOLTER 
pokryte są od wewnątrz ceramiczną emalią 
ochronną PREMIX oraz wyposażone w ano-
dę magnezową. 
Podgrzewacze i zasobniki zabezpieczone są 
przed stratą ciepła izolacją z polistyrenu lub 
pianki poliuretanowej. W zależności od typu 
zbiornika wynosi ona od 70 do 100 mm. Obu-
dowa zewnętrzna wykonana jest z tworzywa 
skay w kolorze szary metalik. Wyjątek stanowi 
podgrzewacz SOLTER 110 PW1G gdzie izolacja 
wykonana jest z pianki poliuretanowej o gru-
bości 42,5 mm, a obudowa z blachy pokrytej 
farbą proszkową w kolorze białym.
Podgrzewacze i zasobniki SOLTER wyróżnia in-
nowacyjna konstrukcja. Stosunek średnicy do 
wysokości gwarantuje optymalne uwarstwie-
nie temperatury ciepłej wody użytkowej. Zasto-
sowanie dodatkowych króćców, ich wielkość  
i rozmieszczenie umożliwiają zamontowanie  

w rozbudowanych układach grzewczych.
Podgrzewacze SOLTER jedno- i dwuwężow-
nicowe PW1 i PW2 mają wężownice o zwięk-
szonej powierzchni, co w praktyce powoduje 
dużo lepszą współpracę z kotłami niskotem-
peraturowymi, a zwłaszcza kondensacyjnymi 
(moc wężownicy podgrzewacza dopasowa-
na do mocy kotła).

Zasobniki ciepłej wody użytkowej SOLTER 
ZBW, w których zamontowano dodatkowe 
króćce o odpowiedniej wielkości i rozmiesz-
czeniu, umożliwiają zastosowanie w rozbu-
dowanych układach grzewczych z wyko- 
rzystaniem kilku źródeł ciepła (kominek  
z płaszczem wodnym, kolektory słoneczne, 
kotły na paliwa stałe).  

Dystrybutorem 
zbiorników SOLTER 
jest sieć hurtowni 
instalacyjnych 
HYDROSOLAR.
www.hydrosolar.pl

r
ek

la
m

a

http://www.instalreporter.pl

	_GoBack

	Przycisk 57: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 101022: 


