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3 Високоякісний плоский колектор
3 Для монтування в дах, на дах, окремо
3 Фантастична цінність за гроші

робить незалежним

Сонячний колектор
SUNeco

Сонячний колектор SUNeco

робить незалежним

Сонячний колектор SUNeco

Плоский колектор для вертикальної інсталяції обладнаний: 1/2" роз'ємом для з'єднання; плоским ущільненням;
®
лотком, виготовленим по технології Galvalume , включно з кріпильними кронштейнами; 3.2 мм безпечним склом,
що пропускає сонячні промені (кромка скла та з'єднання захищені алюмінієвим обідком, який пофарбований в
стандартний колір "Антрацит"); звареним з допомогою омега ультразвукової зварки, з відбірних алюмінію/міді,
абсорбером з теплоприймаючими пластинами і 50 мм утепленням задньої стінки. Труби абсорбера з'єднані з
приймаючими платиснами з допомогою омега ультразвукової зварки, що гарантує високу ефективність
теплопередачі. Вбудовані лінії колекторів забезпечують однорідний вигляд.
Підходять для монтування на дах, в дах і як окремо стоячі колектори.

Технічні характеристики
Тип

Плоский колектор

L = Довжина

[мм]

1785

H = Висота

[мм]

1155

[мм]

91

Площа поверхні

[м ]

2,1

Площа поглинання

[м ]

1.82

[l]

1

[кг]

35.8

[мм]

50

B = Ширина

2

2

Вміст

Вага (пустого)

Утеплення задньої стінки
Коефіцієнт поглинання абсорбера

95

[%]

Скляне покриття

3.2 мм безпечне скло

Коефіціент пропускної здатності скла
Максимальний робочий тиск

[%]

92
3/10

[Бар]

Протестовано у відповідності до EN ISO 9806:2013 (class A)

Все від одного виробника

Сонячні системи − Опалення на біомасі −
Технології зберігання − Технології свіжої води
Відповідає вимогам – EN ISO 9001 сертифіковано

Представник в Україні
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79019, м. Львів, вул. Малинова, 6
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(032) 231-72-12, (032) 231-60-47
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http://berlyn.com.ua/
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