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PlnČ kompaktní solární set je vybaven vysoce úþinným plochým kolektorem KS 200T ve verzi s dvČma nebo tĜemi
plochými kolektory. Trivalentní kompaktní 300 litrový zásobníkový ohĜívaþ zn. WINKELMAN , smaltovaný.
Integrovaná þerpadlová jednotka s dvČma instalovanými solárními expanzními nádobami objemu 18 l a 24 l .
Za pĜíplatek lze dodat el. tČlesa 2 kW. Kompaktní þerpadlová jednotka s elektronickým dotykovým Ĝídícím systém,
separátorem vzduchu, vypouštČcím a napouštČcím ventilem, þerpadlem WILO, prĤtokomČr, bezpeþnostní ventily,
tlakomČr, teplomČr, systém ventilĤ pro snadnou výmČnu þerpadla, 3 kusy senzorĤ. Tlaková ruþní pumpa je v cenČ
setu. Teplonosná kapalina 20 kg. Balení spojovacího materiálu pro pĜipojení kolektoru je u jednotlivých modelĤ za
pĜíplatek nebo je souþástí setu.

Kompaktní þerpadlová
jednotka s elektronickým
dotykovým Ĝídícím systém,
separátorem vzduchu,
vypouštČcím a napouštČcím
ventilem, þerpadlem WILO,
prĤtokomČr, bezpeþnostní
ventily, tlakomČr, teplomČr,
systém ventilĤ pro snadnou
výmČnu þerpadla, 3 kusy
senzorĤ.

Jednoduchá instalace
a uvedení do provozu
SYSTEM PLUG - IN

Trivalentní kompaktní 300 l zásobníkový
ohĜívaþ zn. WINKELMAN , smaltovaný,
integrovaná þerpadlová jednotka s dvČma
instalovanými solárními expanzními
nádobami o objemu 18 l a 24 l s
elektronickou Ĝídící jednotkou

Typ kolektoru

KS 2000TP

RozmČry mm
š×d×v

1037 x 2018 x 89

Plocha kolektoru

2,1 m²

Plocha apertury

1,818 m²

PĜipojení

¾"

Povrch absorbéru

Vysoce selektivní vrstva
TINOX CLASIC

Pracovní tlak

6 Bar

Váha

39 kg

Stagnaþní teplota

219°C

Objem kapaliny

1,1 l

PlnČ kompaktní solární set je vybaven vysoce úþinným vakuovým solární kolektorem WesTech® SP S 58/1800A ve verzi 2 x 20 trubic nebo 1 x 30 trubic. Trivalentní kompaktní 300 l zásobníkový ohĜívaþ
zn. WINKELMAN, smaltovaný, integrovaná þerpadlová jednotka se dvČma instalovanými solárními
expanzními nádobami o objemu 18 l a 24 l . Za pĜíplatek lze dodat el. tČlesa 2 kW. Kompaktní þerpadlová
jednotka s elektronickým dotykovým Ĝídícím systém, separátorem vzduchu, vypouštČcím a napouštČcím
ventilem, þerpadlem WILO, prĤtokomČr, bezpeþnostní ventily, tlakomČr, teplomČr, systém ventilĤ pro
snadnou výmČnu þerpadla, 3 kusy senzorĤ.Teplonosná kapalina 25 l. Balení spojovacího materiálu pro
pĜipojení kolektoru je u jednotlivých modelĤ za pĜíplatek nebo je souþástí setu.

•
•
•
•

Vakuový solární kolektor WesTech® SP - S 58/1800A
Vysoce úþinný solární kolektor s min. životností 15 let.
S tímto kolektorem dosáhnete maximálního výkonu a trvale nejvyšších solárních ziskĤ (pĜedevším v zimním,
jarním a podzimním období, v létČ nižší pĜebytky).
Díky tzv."suchému napojení" trubic systémem Plug-in (nepĜímý ohĜev) se vyznaþuje tento kolektor vysokou
provozní bezpeþností. Solární kolektor typu ,,HEAT PIPE,, je tzv. uzavĜený, což znamená, že teplonosná
kapalina cirkuluje pouze ve sbČraþi kolektoru a necirkuluje v samotných trubicích. Jednoduchá a ekonomicky
nenároþná výmČna trubice je jednou z mnoha výhod, kterými disponuje tento typ kolektoru. Nosná konstrukce
je vyrobena z kvalitního nerezového materiálu INOX, což zaruþuje dlouhou životnost bez povrchových ochran
(nátČrĤ). Variabilita a nízká hmotnost jednotlivých dílĤ kolektorĤ zaruþuje velmi rychlou a jednoduchou
instalaci. Jako pĜíslušenství solárního kolektoru je upevĖovací nerezová konstrukce pro rovné stĜechy nebo
žárovČ pozinkované háky pro instalaci na šikmé stĜechy.

Kompaktní solární set je vybaven vysoce úþinným vakuovým solární kolektorem WesTech® SP S 58/1800A ve verzi 2 x 20 trubic nebo 1 x 30 trubic. Trivalentní zásobníkový ohĜívaþ o objemu 200 nebo
300 l smaltovaný s polyuretanovou izolací, pojistným ventilem, smČšovacím ventilem. Za pĜíplatek lze
dodat el. tČlesa 3 kW, 4,5 kW, 6 kW. Kompaktní þerpadlová jednotka s vypouštČcím a napouštČcím
ventilem, þerpadlem WILO, prĤtokomČrem, bezpeþnostními ventily, tlakomČrem, teplomČrem s
integrovanou Ĝídící jednotkou DeltaSol BS se 3 senzory. Solární expanzní nádoba o objemu 24 l.
Teplonosná kapalina 25 l. Balení spojovacího materiálu pro pĜipojení kolektoru je u jednotlivých modelĤ za
pĜíplatek nebo je souþástí setu.

Kompaktní solární set je vybaven vysoce úþinným plochým kolektorem KS 2000TP ve verzi s dvČma nebo tĜemi
plochými kolektory. Trivalentní zásobníkový ohĜívaþ o objemu 200 nebo 300 l smaltovaný s polyuretanovou izolací,
pojistným ventilem, smČšovacím ventilem. Za pĜíplatek lze dodat el. tČlesa 3 kW, 4,5 kW, 6 kW. Kompaktní
þerpadlová jednotka s vypouštČcím a napouštČcím ventilem, þerpadlem WILO, prĤtokomČrem, bezpeþnostními
ventily, tlakomČrem, teplomČrem s integrovanou Ĝídící jednotkou DeltaSol BS se 3 senzory. Solární expanzní
nádoba o objemu 24 l. Teplonosná kapalina 25 l. Balení spojovacího materiálu pro pĜipojení kolektoru je u
jednotlivých modelĤ za pĜíplatek nebo je souþástí setu.

HEATER WATER
BEST QUALITY MADE IN EU
Zásobníkový-kombinovaný ohĜívaþ vody pro solární systémy se dvČma
výmČníky, s pojistným ventilem, teplomČrem, tĜemi nastavitelnými
podpČrami (nohami)

Obsah , l

prĤmČr ohĜívaþe, mm

výhĜevná plocha
spodního
výmČníku, m²

výhĜevná plocha
horního
výmČníku, m²

EV7/5S2 200 60 F40 TP2

200

600

0,75

0,54

EV10/7S2 300 65 F41 TP2

300

650

1,21

0,85

Typ

EVS2 - dva výmČníky

Elektrické topné tČlesa
Elektrické topné tČleso 3 kW

Možné kombinace elektrických topných tČles :
Typ :200, 300, 500
l

3 kW topné tČleso/topná spirála,termostat, termostatický
vypínaþ, pĜíruba a tČsnČní pro instalaci, kabel s vidlicí pro
uzemnČní
Elektrické topné tČleso 4,5 kW

Typ : 300 a 500 l

4,5 kW topné tČleso/topná spirála,termostat, termostatický
vypínaþ, pĜíruba a tČsnČní pro instalaci, kabel s vidlicí pro
uzemnČní
Elektrické topné tČleso 6 kW
6 kW topné tČleso/topná spirála,termostat, termostatický
vypínaþ, pĜíruba a tČsnČní pro instalaci, kabel s vidlicí pro
uzemnČní

Typ : 300 a 500 l

PĜíkon

200 l

300 l

500 l

3 kW +6 kW

-

+

+

4,5 kW+4,5 kW

-

+

+

4,5 kW+6 kW

-

-

+

6 kW+6 kW

-

-

+

EWK SOLARFLEX EASY-FIT®
DvČ nerezové trubky v izolaci EPDM s
ochranou vrstvou PE/ UV filtr, vþetnČ
senzorového kabelu (4x 0,80 mm2)
ø DN 16, DN 20
Technická specifikace

MADE IN AUSTRIA

Název:

EWK SOLARFLEX EASY-FIT®

Aplikace:

propojovací materiály do solárních nebo topných systémĤ

Teplonosná
trubka :

velmi ohebná nerezová vlnitá trubka (þ. materiálu 1.4404)

Izolace
EDPM:

syntetická pryž pro vysoké teploty s uzavĜenou bunČþnou
strukturou do +150o C, krátkodobČ do +175o C

VnČjší obal :

PE velmi odolný vnČjší plášĢ, þerný s UV filtrem

Délky:

15, 25 , 50, 100 m.

Balení:

15 m a 25 m ve svazcích v kartonu o rozmČru 800 x 800
mm. 50 a 100 m navinuto na cívce.

Záruþní doba

24 mČsícĤ na vady skryté a výrobní.

ZemČ pĤvodu

Rakousko

Autorizovaný
prodejce:

TEMPNER s.r.o. ýeská republika
Liptál þ. 472, PSý 75631, Iý27805255, DIý CZ27805255

Oznaþení:

Technická norma, výrobce a zemČ pĤvodu jsou oznaþeny
na obalu izolace.
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