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niowania słonecznego zamieniając na ciepło. Przy tem-
peraturze powyżej 70°C zaczyna odbijać większość pro-
mieniowania słonecznego, zapobiegając w ten sposób 
przegrzewaniu się kolektora. Przy braku odbioru cie-
pła z kolektorów płyn solarny nie zagotuje się, nawet 
w maksymalnym słońcu. Potwierdzają to testy, w któ-
rych przez 7 dni kolektory wystawione były na maksy-
malne promieniowanie słoneczne: 1000 W/m2. Tempe-
ratura, jaką osiągnęły, nie przekraczała 140°C. Oznacza 
to, że w typowych instalacjach płyn solarny nie zagotu-
je się, bowiem jego temperatura wrzenia wynosi 150°C. 

Dodatkowe korzyści z zastosowania ThermProtect, 
to dłuższa trwałość płynu solarnego i dłuższe okre-
sy pomiędzy jego kolejnymi wymianami. To również 
dłuższa trwałość kolektorów, które nie będą narażo-
ne na szoki termiczne.
Kolektory z technologią ThermProtect same dopa-
sują się do każdych zmieniających się warunków ich 
pracy, chroniąc całą instalację przed wszelkimi nie-
prawidłościami. Zapobiegają jednocześnie niepo-
żądanym wydatkom związanym z usuwaniem ich 
skutków.  

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl, infolinia serwisowa: 801 0 801 24
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Pakiet Vitosol 141-FM i zbiornik 250 litrów Vitosol 100-FM i zbiornik 300 l
Cena producenta 8 743 zł netto 13 346 zł netto
Kolektory słoneczne 2 szt. 3 szt.
1. Nazwa Vitosol 141-FM Vitosol 100-FM
2. Typ kolektora płaski, typ SVKF płaski, typ SV1F
3. Powierzchnia czynna kolektora 2,02 m2 2,33 m2

4. Wymiary brutto 1056/2066/73 mm 1056/2380/72 mm
5. Sprawność optyczna 81,0% 80,3%
6. Współczynnik strat ciepła a1/a2  
[W/(m2 x K) / W/(m2 x K2)] 3,675 / 0,037

7. Ciężar bez czynnika roboczego 37,0 kg 41,5 kg
8. Obudowa rama aluminiowa gięta z jednego profilu
9. Materiał absorbera miedź

10. Warstwa absorbująca substancja zawierająca tlenek wanadu (patent Viessmann –zabezpieczenie 
przed przegrzewami)

11. Materiał przewodów absorbera miedź
12. Układ przewodów absorbera meander
13. Atesty błękitny Anioł, Solar-KEYMARK, CE
14. Izolacja wełna mineralna
15. Szkło, grubość hartowane szkło antyrefleksyjne, 3,2 mm
16. Gwarancja 2 lata 2 lata

Zasobnik 250 litrów (Vitocell 100-B srebrny 
lub biały) 300 litrów (Vitocell 100-B)

Zestawy połączeniowe w zakresie dostawy

Regulator Vitosolic 100 SD1 lub moduł SM1 do 
sterowania przez regulator kotła Vitosolic SD1

Grupa pompowa Solar-Divicon – zabudowana 
na zbiorniku Solar-Divicon

Płyn solarny Tyfocor 20 l Tyfocor 25 l
Naczynie przeponowe 18 l 25 l

  Wydawało się, że kolektory słoneczne osiągnęły 
już maksymalny poziom swojego rozwoju. Tymcza-
sem firma Viessmann wprowadziła nowe kolektory 
płaskie z aktywnym zabezpieczeniem przed prze-
grzewaniem. Zastosowano proste rozwiązanie, któ-
re przynosi wiele korzyści i poszerza obszar zastoso-
wania kolektorów słonecznych.

Nowe płaskie kolektory Vitosol stanowią idealne 
uzupełnienie każdej instalacji grzewczej. Doskonale 
sprawdzają się w budynkach, gdzie np. zastosowa-
no zbyt dużą powierzchnię kolektorów słonecznych  
w stosunku do potrzeb mieszkańców; gdy w lecie wy-
jeżdżamy na urlop; albo gdy dzieci już się wyprowa-
dzą i zmniejszy się zużycie ciepłej wody w domu. Ich 
zalety docenią szczególnie właściciele budynków, któ-
re nie są stale zamieszkane; w których często wyłą-

czany jest prąd; budynków o nierównomiernym zuży-
ciu c.w.u. w poszczególnych miesiącach; jak również 
właściciele domów z solarnym wspomaganiem c.o. 

Przegrzewy dotyczą każdej instalacji solarnej, nie-
zależnie od jej wielkości i przeznaczenia. Im częściej 
będą występować, tym częściej konieczna będzie wy-
miana płynu solarnego w instalacji. Są to dodatko-
we koszty eksploatacji instalacji. Mogą również mieć 
wpływ na trwałość samych kolektorów i instalacji.   

Opatentowana przez firmę Viessmann technologia 
ThermProtect polega na pokryciu absorbera kolek-
tora substancją, która zmienia swoje własności pod 
wpływem ciepła. W temperaturze poniżej 70°C nie 
stanowi żadnej bariery dla promieni słonecznych  
i kolektory pracują „normalnie”, ponad 95% promie-

Vitosol 141-FM i zbiornik 250 litrów Vitosol 100-FM i zbiornik 300 l

http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off



