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Kombinējot solārtermiju ar siltumtehniku, apkures iekārtai ir iespējams sasniegt A+ energoefektivitātes klasi
(vienotajā marķējumā).

04/2017
Saturu aizsargā autortiesības.
Kopēšana un cita veida izmantošana ir atļauta tikai ar iepriekšēju saskaņošanu.
Paturētas tiesības veikt izmaiņas.

Cauruļu kolektors

Vitosol 300-TM
1

Vitosol 300-TM - jaudīgs vakuuma cauruļu kolektors, kas atbilst visaugstākajām
drošības un efektivitātes prasībām
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Vienkārša uzstādīšana un ātri
maināms absorbenta leņķis
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Vitosol 300-TM ir viens no efektīvākajiem tirgū
pieejamajiem kolektoru modeļiem, kuru var
uzstādīt arī ierobežotā vietā. Kolektors dod labu
rezultātu arī tur, kur saules starojums nav tik
intensīvs, jo caurulē esošo absorbentu
nepieciešamības gadījumā ir iespējams
pagriezt par +/- 25 grādiem. Daudzveidīgi
uzstādāmais kolektors ir piemērots gan
privātajām, gan arī daudzdzīvokļu mājām.
ThermProtect tehnolo ģija palīdz automātiski
novērst kolektora pārkaršanu. Tā aktivizējas, ja
ilgākā periodā intensīva saules starojuma laikā
kolektorā netiek nodrošināta siltuma noņemšana.

ThermProtect - drošība ekspluatācijā

Šis ir vienīgais tirgū pieejamais kolektors, kuru
var uzstādīt horizontāli (cauruļu slīpums maks.
3 grādi) un kurš ir aprīkots ar ThermProtect
tehnoloģiju. Tā novērš kolektora pārkaršanu, ja
netiek novadīts siltums un ir augsta saules
intensitāte. Bez tam kolektors ir piemērots arī
ēkām, kuras netiek ekspluatētas visu gadu,
piemēram, vasarnīcām.

Maksimāla siltuma pārnese ar Duotec

Kolektors strādā pēc heatpipe principa –
solārajam siltuma nesējam nav tiešas
caurplūdes vakuuma caurulēs. Tā vietā caurulē
esošais siltumnesējs iztvaiko un siltumu
sistēmai atdod caur Duotec vara siltummaini.
Šāds darbības veids garantē optimālu siltuma
pārnesi.
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Ilgs kalpošanas laiks

Vitosol 300-TM ir paredzēts ilgam ekspluatācijas laikam. To nodrošina augstvērtīgi, pret
koroziju izturīgi materiāli, piemēram, stikls,
alumīnijs, varš un nerūsējošais tērauds.
Absorbents atrodas vakuuma caurulē, tādējādi
tas ir pasargāts no nelabvēlīgiem
laikapstākļiem un netīrumiem un nodrošina
ilgstoši augstu enerģijas izmantošanu.
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Vitosol 300-TM
1
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Ātra, vienkārša un droša montāža
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Montāža uz jumta ar spāru enkuriem atvieglo
kolektoru piestiprināšanu. Enkuri un atloki tiek
pieskrūvēti uz spārēm un kolektorus var
perfekti novietot nepieciešamajā vietā.
Montāžas laiku ļauj ietaupīt arī divas montāžas
sliedes.
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Kolektora korpuss ar augstvērtīgu
siltumizolāciju
Duotec dubultcauruļu siltummainis
Vakuuma caurulē integrēts absorbents
ar selektīvu pārklājumu
Heatpipe caurules ar ThermProtect
tehnoloģiju
Balsta sliede ar cauruļu stiprinājumiem
korpusa krāsā

Objektos ar vairākiem kolektoriem vizuāli
estētisks koptēls starp kolektora korpusu un
absorbējošājām virsmām veidojas, pateicoties
tumši zilajām noseglīstēm. Balsta sliedē
integrētie stiprinājumi droši fiksē caurules.
Priekšrocības

Jaudīgs vakuuma cauruļu kolektors ar augstu ekspluatācijas drošību, ko nodrošina ThermProtect tehnoloģija
ThermProtect tehnoloģija novērš pārkaršanu intensīva saules starojuma laikā
Ilgs kalpošanas laiks - pateicoties samazinātai siltuma uzņemšanai, kolektors
nepārkarst un neveidojas tvaiks
Vakuuma caurulē integrētas absorbējošas virsmas ar selektīvu pārklājumu
Efektīva siltuma pārnese, pateicoties kondensatoriem, kurus pilnībā ietver
Duotec vara dubultcauruļu siltummainis
Optimāla orientācija pret sauli, mainot absorbenta leņķi
“Sauss” savienojums - nav tieša kontakta starp siltumnesēju un solāro mediju,
tas nozīmē, ka uzpildītā iekārtā ir iespējams nomainīt jebkuru cauruli, neiztukšojot
sistēmu
Kolektora ietvars un absorbējošās virsmas ir tumši zilā krāsā un veido vienotu
koptēlu
Augstvērtīga siltumizolācija samazina siltuma zudumus
Ātra un vienkārša montāža, pateicoties Viessmann savienojumu sistēmai

Uzstādāms universāli – horizontāli
vai vertikāli, uz jumta, fasādes vai
brīvi stāvoši

Vakuuma cauruļu kolektors Vitosol 300-TM
(Tips SP3C)

