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Kolektory Junkers-Bosch –
słońce nie wystawia rachunku!
Sprawny montaż przy użyciu tylko

Szybkie łączenie

jednego narzędzia

Praktyczna technika szybkiego połączenia nie wymaga

Przemyślana technika montażu i połączeń kolektorów

narzędzi, co oznacza dużą oszczędność czasu.
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dozamocowania
przygotowania
zamontować
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tego,motoryzacyjnym.
jaki system ogrzewania ani jakie żródło
W przypadku kolektora FT226-2V stosowany jest wysokiej
w kotew krokwiową. Niezwykle praktyczne są nowe
ciepła
były dotychczas wykorzystywane. Latem rozwiązanie
solarne Bosch często pokrywa zapotrzebowanie
jakości zaizolowany łącznik ze stali szlachetnej, który
zaciski montażowe – za pomocą zielonej kropki
na
ciepłą wodę użytkową w 100%. W średniej skali
rocznej wynika z tego oszczędność energii do 60% w zakresie
można w prosty sposób przymocować za pomocą
z boku sygnalizują, czy montaż został wykonany
przygotowania
c.w.u. Korzystając z energii słonecznej
także
wspomagania
centralnego ogrzewania, można
zacisków
ze stalido
szlachetnej.
Każde połączenie
prawidłowo.
zabezpieczają odporne na temperaturę
dodatkowo zaoszczędzić do 30% energii grzewczej.
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i glikol uszczelki typu O-ring.

Zaciski montażowe

System przyłączeniowy FKC-2

Wąż pleciony

Wąż pleciony
z opaskami z taśmy

System przyłączeniowy FT226-2V

Nowe zaciski montażowe
za pomocą zielonej kropki
sygnalizują prawidłowość montażu

Przykład montażu

Zaizolowana
karbowana rura i zaciski
ze stali szlachetnej

Łącznik ze stali
szlachetnej

Kolektory płaskie – wydajne

urządzenia na dach

Kolektory płaskie Bosch FKC-2 serii SO5000TF oraz
FT226-2V serii SO7000TF to połączenie wysokiej
wydajności, dużej elastyczności oraz łatwości montażu.
Pionowe wykonanie jest najczęściej spotykanym
rozwiązaniem montażowym wśród kolektorów słonecznych. Zastosowanie wzmocnionego włóknem
szklanym tworzywa sztucznego zapewnia wysoką
stabilność i trwałość obudowy. Ponadto kolektor
jest wyjątkowo lekki, co stanowi wyraźną zaletę
w porównaniu z tradycyjną ramą z aluminium.
Stabilna ochrona naroży ramy sprawia, że transport
i składowanie są wyjątkowo bezpieczne – na jednej palecie można umieścić do ośmiu kolektorów
w pozycji stojącej lub leżącej. Łączniki stosowane do ochrony narożników mocują kolektory jeden
do drugiego, zapewniając maksymalną stabilność
i bezpieczeństwo transportu. Dwa narożniki transportowe zawierają po zestawie osprzętu montażowego.
Przemyślana technika montażu i połączeń kolektorów

płaskich Bosch redukuje nakład pracy. Montaż na dachu odbywa się za pomocą zmiennych haków dachowych, które można w łatwy sposób przymocować
do połaci. Do zamocowania systemu szyn na hakach dachowych wystarczy klucz imbusowy. Hak
dachowy można przekształcić w kotew krokwiową.
Niezwykle praktyczne są nowe zaciski montażowe
– za pomocą zielonej kropki z boku sygnalizują, czy
montaż został wykonany prawidłowo.
W przypadku FKC-2 podłączenie hydrauliczne wykonuje się za pomocą węża plecionego ze wstępnie
napiętymi opaskami z taśmy sprężynowej. Przetestowana przez TÜV technika połączeniowa wytrzymuje ciśnienie 6 bar. Materiał jest odporny na promieniowanie UV i od wielu lat sprawdza się w sektorze
motoryzacyjnym.
W przypadku kolektora FT226-2V stosowany jest wysokiej jakości zaizolowany łącznik ze stali szlachetnej, który w prosty sposób mocuje się za pomocą
zacisków ze stali szlachetnej. Każde połączenie
zabezpieczają odporne na temperaturę i glikol
uszczelki typu O-ring.
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Kolektor FKC-2

Kolektor płaski FKC-2 serii SO5000TF przekonuje
swoją lekkością: jednoczęściowa wanna kolektora ze
wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego nie tylko jest wyjątkowo stabilna i trwała, ale też
ma niewielki ciężar. Ułatwia przenoszenie i umożliwia
łatwy transport na dach. System szyn oraz technika
szybkiego podłączenia znacznie usprawniają montaż.
Już na samym dachu najwyższej jakości bezpieczne szkło solarne chroni kolektor FKC-2 przed korozją
i oddziaływaniem warunków pogodowych. Wydajny
aluminiowy absorber całopowierzchniowy zapewnia
wysoki stopień wykorzystania ciepła, a przy tym ma
atrakcyjny wygląd.

Komponenty i rozwiązania instalacji
solarnych Bosch

Kolektor FT226-2V
Najlepszy w zakresie wydajności i designu. Tak można
opisać lekki kolektor FT226-2V. Aluminiowy absorber
całopowierzchniowy z powłoką PVD, większa zdolność
przewodzenia ciepła oraz wyjątkowa konstrukcja z meandrem podwójnym gwarantują optymalne transportowanie ciepła oraz najbardziej wydajną eksploatację.
Meander podwójny jest zgrzewany ultradźwiękowo
w technologii Omega, dzięki czemu kolektor ma znacznie lepszy wygląd, bez spoin. Mimo zwiększonej powierzchni brutto kolektor waży zaledwie 45 kg.
Płaski kolektor FT226-2V charakteryzuje się wysokiej
jakości powłoką wykonaną w technologii próżniowej
oraz przewodami ułożonymi w postaci podwójnego
meandra, co gwarantuje najwyższą wydajność i maksymalne przekazywanie ciepła. Ramy wykonane z włókna szklanego przyczyniają się do małej wagi kolektora.
Wysokiej jakości osprzęt wykonany ze stali nierdzewnej i estetyczny wygląd dopełniają obrazu kolektora.

Cechy kolektora FT226-2:
- 2,43 m² – największa na rynku powierzchnia apertury
- instalowanie na dachu, w linii dachu lub na fasadzie
- solidne szkło odporne na gradobicia oraz odkształcenia
- atrakcyjny wygląd - szczególnie przy montażu
w linii dachu
- możliwość instalowania na różnego rodzaju poszyciach dachowych
- wydajność porównywalna z kolektorami próżniowymi
- maksymalna temperatura stagnacji: 192°C
- maksymalny odbiór ciepła przez czynnik grzewczy,
dzięki przewodom ułożonym w postaci podwójnej
wężownicy
- estetyczny wygląd dzięki profilowi malowanemu
proszkowo w kolorze antracytu
- maksymalnie wykorzystana na absorber powierzchnia kolektora
- szerokie zakres możliwości zainstalowania na dachu

Wysokowydajne kolektory słoneczne to zaledwie
niewielka część asortymentu Junkers-Bosch. Firma
oferuje wszystkie komponenty instalacji solarnej:
- stacje solarne AGS-2
Niezwykle łatwe i szybkie w montażu dzięki wstępnie
zamontowanym grupom rur. Zarówno jednodrogowe, jak i dwudrogowe stacje solarne są wyposażone
w niezbędne dla obiegu solarnego urządzenia eksploatacyjne i zabezpieczające. Dwudrogowa stacja
AGS10-2 wyposażona jest w wbudowany separator
powietrza, dzięki czemu odpowietrznik na dachu nie
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jest potrzebny. W urządzeniu AGS10 na indywidualne zamówienie może być wbudowany regulator solarny. Taki kompletny system, w którym wszystkie
komponenty są optymalnie wyregulowane oznacza szybszy montaż. Elastyczne stacje jedno i dwudrogowe przeznaczone są dla instalacji z od 1 do 10
płaskimi kolektorami słonecznymi.
- moduły solarne MS 100/200
W przypadku instalacji grzewczej z magistralą EMS 2
zaleca się zastosowanie modułów solarnych MS100
oraz MS200, które dopasowują do pogody współpracę
instalacji solarnej z kotłem kondensacyjnym.
- autonomiczny regulator solarny B-sol100-2 /
CS200
Dla instalacji solarnych bez podłączenia do c.o. przeznaczony jest asortyment regulatorów solarnych.
Zapewniają one różne poziomy komfortu oraz są
wyposażone w wyświetlacz graficzny z animacją hydrauliki systemowej. B-sol100-2 jest przeznaczony
do instalacji solarnych do przygotowywania c.w.u.
CS200 to osobny element obsługowy dla modułu
solarnego MS200. Wraz z modułem solarnym MS200
stanowi kompletne rozwiązanie, które spełnia wszelkie oczekiwania w zakresie instalacji solarnych.

Zobacz ofertę pakietów
Junkers-Bosch: kolektory
słoneczne plus zasobnik

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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