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nym tworzywa sztucznego. Z nią sklejona jest wyso-
kiej jakości powłoka kolektora z solarnego trwałego 
szkła. Dzięki temu konstrukcja jest lekka, lecz mimo 
to bardzo trwała i wytrzymała. Kolejną zaletą jest 
harfa rurowa z miedzi oraz blacha absorbera z alumi-
nium, które zostały zgrzane ze sobą ultradźwiękowo 
w sposób trwały i solidny. Absorber harfowy oraz ni-
skie straty ciśnienia sprawiają, że kolektor płaski jest 
szczególnie wszechstronny. Możliwe są różne wa-
rianty ułożenia na dachach spadzistych i płaskich 
lub na fasadzie. Dzięki temu w bardzo prosty sposób 

można wykorzystać nawet mniejsze lub podzielone 
powierzchnie dachowe.

Logasol SKT1.0
Kolektor Logasol SKT1.0 to wysokowydajna technika 
wykonania wykorzystująca innowacyjną technologię 
zgrzewania ultradźwiękowego Omega. Duża po-
wierzchnia kolektora Logasol SKT1.0 wynosząca 2,43 
m2 sprawia, że optymalne jest przekazywanie cie-
pła potrzebne do przygotowania c.w.u. i c.o. Spra-
wia ona także, że ten model kolektora jest jednym 

Logasol CKN2.0
Płaskie kolektory Logasol CKN2.0 to idealne 
urządzenia dla osób, które dopiero wkraczają  
w technologię słoneczną. Płaskie kolektory Logasol 
CKN2.0 charakteryzują się wyjątkowo atrakcyjnym 
stosunkiem ceny do wydajności i zastosowaniem 
nowoczesnych oraz sprawdzonych rozwiązań tech-
nologicznych. Miedziana płyta pokryta wysokose-
lektywnym absorberem, który praktycznie w całości 
pochłania padające promieniowanie słoneczne, jak 
również jednowarstwowe szkło słoneczne o wyso-
kiej przepuszczalności promieniowania słoneczne-
go zapewniają większą wydajność kolektora. Rama  
Logasol CKN2.0 wykonana jest z aluminium co spra-
wia, że jest on lekki, trwały, odporny na korozję i wa-
runki pogodowe. Dzięki zaawansowanej technice 

łączenia poszczególnych elementów, montaż kolekto-
ra jest tak łatwy, jak w przypadku innych produktów 
marki Buderus. Kolektory słoneczne Logasol CKN2.0  
z powodzeniem znajdują zastosowanie zarówno  
w małych instalacjach przeznaczonych do budynków 
jednorodzinnych, jak również w dużych instalacjach 
przeznaczonych do budownictwa wielorodzinne-
go i obiektów użyteczności publicznej, czy to do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wspomaga-
nia centralnego ogrzewania, czy ogrzewania wody  
w basenach kąpielowych.

Logasol SKN4.0
Odpowiedzią na stale rosnące ceny energii jest kolek-
tor Logasol SKN4.0. Rama i tylna ściana tego kolektora 
mają formę wanny ze wzmocnionego włóknem szkla-

Technika słoneczna Buderus daje wiele możliwości: sprawdzi się w nowej instalacji 
oraz przy modernizacji istniejącej, do samego podgrzewania wody użytkowej, a także 
wspomagania ogrzewania. To dlatego, że Buderus oferuje kompleksowy program 
spełniający indywidualne wymagania użytkownika pełny system i wszystkie jego 
komponenty: od kolektora słonecznego na dachu po układ regulacji.

Instalacja słoneczna Buderus
Pewna inwestycja w przyszłość
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Technologię słoneczną można skutecznie 
wykorzystać na całym obszarze Polski.  
Najbardziej uprzywilejowanym regionem,  
pod względem napromieniowania  
słonecznego, jest południowa część  
województwa lubelskiego oraz wschodnie  
i środkowe obszary kraju.

Logasol CKN2.0

Bezpłatna energia  
przez cały rok

Instalacja słoneczna Buderus to pewna inwestycja w przyszłość.  
Na dodatek już w przypadku powierzchni kolektora wynoszącej zaledwie 6 m2 
można uniknąć emisji do środowiska do 1000 kg CO2 rocznie. Technika 
słoneczna Buderus daje wiele możliwości: sprawdzi się w nowej instalacji  
oraz przy modernizacji istniejącej, do samego podgrzewania wody użytkowej,  
a także wspomagania ogrzewania. To dlatego, że Buderus oferuje kompleksowy 
program spełniający indywidualne wymagania użytkownika. Oferujemy pełny 
system i wszystkiej jego komponenty: od kolektora słonecznego na dachu  
po układ regulacji. 
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nej energii. Kolektor próżniowy Logasol SKR jest tak 
skuteczny, że nawet w zimne i mało słoneczne dni jest 
w stanie wprowadzać ciepło do instalacji grzewczej. 
Umożliwia to doskonała izolacja cieplna rur próżniowych, 
która o każdej porze roku gwarantuje wysoki 
współczynnik sprawności. Z tego powodu kolektor Lo-
gasol SKR jest szczególnie dobrze przystosowany do 
wspomagania ogrzewania. W zależności od zapotrze-
bowania na ciepło, gotowe do montażu moduły  
z sześcioma rurami próżniowymi można elastycznie 
przyłączyć do pól kolektorów o innym rozmiarze. Można 
je w prosty sposób dopasować do zasobników o różnym 

rozmiarze lub warunków budowlanych na miejscu – na 
dachu skośnym, płaskim lub pionowo na fasadzie.

z największych oferowanych na rynku. Jest także 
liderem w zakresie efektywności, m.in. dzięki ab-
sorberowi z aluminium, który zapewnia wyjątkową 
wydajność i to przy małej wadze urządzenia. Pokry-
ty wysokoselektywną powłoką aluminiowy absor-
ber zamienia padające na niego promienie słonecz-
ne w ciepło. Jest ono optymalnie kierowane dalej za 
pomocą orurowania o podwójnym meandrze.
Drobna zmiana w obróbce materiału może mieć 
wielkie znaczenie, widać to na przykładzie kolektora  
Logasol SKT1.0: meander podwójny jest połączony 
 z absorberem całopowierzchniowym za pomocą 

zgrzewania ultradźwiękowego w technologii Ome-
ga. Zalety – spoiny są niewidoczne, a powierzchnia 
styku do przekazywania ciepła ulega zwiększeniu, 
co tym samym zwiększa ilość uzyskanej energii sło-
necznej. Ponadto materiał wyróżnia się optymalnym 
zachowaniem przy rozszerzaniu cieplnym.

Logasol SKR 
Zasada działania kolektora próżniowego przypomina 
termos: próżnia jest wykorzystywana tutaj jako sku-
teczna izolacja cieplna. Dlatego rurowe kolektory 
próżniowe wiodą prym, jeżeli chodzi o ilość pozyska-
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Pakiety solarne Buderus – doskonała współpraca

Skonfigurowane przez producenta pakiety solarne 
to gwarancja optymalnego dopasowania wszyst-
kich ich składowych elementów. Dodatkową ko- 
rzyścią w porównaniu z zakupem poszczególnych 
komponentów jest atrakcyjna cena i gwarancja sys-
temowa Buderus. Pakiety różnią się między sobą ro-
dzajem i liczbą kolektorów słonecznych, rodzajem za-
sobnika oraz przynależnym układem regulacji. Zaletą 
pakietów jest wyposażenie stacji solarnej w regulator, 
który reguluje instalację według zapotrzebowania.

SOLAR 200 / SOLAR 200+
- 2 kolektory słoneczne Logasol CKN2.0-s
- zestaw montażowy na dach skośny
- połączenie hydrauliczne pola kolektorów
- podgrzewacz solarny Logalux SBB200W o po-
jemności 200 l
- dwudrogowa stacja solarna KS0105SC20 z wbu-
dowanym separatorem powietrza oraz zintegro-
wanym regulatorem instalacji solarnej
- pakiet w wersji „+” zamiast regulatora SC20 zin-
tegrowanego w stacji solarnej KS0105, ma moduł 

MS100 umożliwiający komunikację pomiędzy ko-
tłem marki Buderus a instalacją solarną
- naczynie wzbiorcze o pojemności 18 l
- zestaw podłączeniowy naczynia wzbiorczego
- płyn solarny Tyfocor L o pojemności 20 l

SOLAR 300 / SOLAR 300+
- 3 kolektory słoneczne Logasol CKN2.0-s
- zestaw montażowy na dach skośny
- połączenia hydrauliczne pola kolektorów
- podgrzewacz solarny Logalux SMB300W o pojem-
ności 300 l
- dwudrogowa stacja solarna KS0105SC20 z wbu-
dowanym separatorem powietrza oraz zintegro-
wanym regulatorem instalacji solarnej
- pakiet w wersji „+” zamiast regulatora SC20 zin-
tegrowanego w stacji solarnej KS0105, ma moduł 
MS100 umożliwiający komunikację pomiędzy ko-
tłem marki Buderus, a instalacją solarną
- naczynie wzbiorcze o pojemności 18 l
- zestaw podłączeniowy naczynia wzbiorczego
- płyn solarny Tyfocor L o pojemności 30 l
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