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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

 

 

TURBOSOLAR  I - KOLEKTOR_TS16 
  
SYMBOL PKWiU.:  28.22.13 – 00.83 

 
PRZEZNACZENIE PRODUKTU/ WYROBU 
Zadaniem kolektora słonecznego jest najefektywniejsze przekształcenie 

odbieranej energii słonecznej w energię cieplną. Transport ciepła z kolektora do 

zasobnika ciepłej wody użytkowej odbywa się poprzez obieg pompowy kolektora 

słonecznego. Nośnik ciepła krążący w układzie kolektora słonecznego ogrzewa 

wodę w zasobniku. 

 
PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 
Absorbcja >95% 

Emisja <5% 

Maksymalna temperatura pracy 1300C 

Temperatura wrzenia czynnika  1600C 

Dopuszczalne ciśnienie robocze  6 bar 

Zalecany przepływ czynnika przez kolektor  39,6 l/h 

Ciężar bez czynnika 42 kg 

Straty ciśnienia 118 mbar 

Pojemność 1,4  dm3 

Rodzaj czynnika grzewczego  LS Tyfocor 

Przyłącza ¾” 

Wymiary gabarytowe  1677×914×100 m 

Powierzchnia absorbera 2,59 m2 

Powierzchnia apertury 0,987 m2 

Powierzchnia netto 1,06 m2 

Powierzchnia brutto 1,52 m2 

Ilość rur próżniowych 16 szt 

Średnica rury zewnętrznej 47 mm 

Średnica rury wewnętrznej 37 mm 

Izolacja wysoko-próżniowa 5×10-3Pa 

Kąt montażu 10 – 90 o 

Optyczny stopień sprawności  85 % 

Współczynnik przenikania ciepła a0 2,713 W/m2*K 

Współczynnik przenikania ciepła a1 0.0035 W/m2*K 

 
NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT.: PN.EN 12975-2|20 
 
ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU 

- 2 x kolanko ¾” (mosiądz) 

- 2 x opaska zaciskowo - montażowa 
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ZALETY WYROBU 
Kolektory słoneczne Turbosolar I zbudowane są z rur 16 próżniowych z umieszczonym wewnątrz radiatorem z 

blachy miedzianej o grubości 0,2mm. Rury wykonane są z jednolitego szkła borowo-krzemianowego dzięki 

czemu są odporne na działanie czynników chemicznych i zmiennych warunków atmosferycznych jak również 

stanowią gwarancję szczelności i długoterminowej próżni. Od strony hydraulicznej wyposażone są w u-rurki z 

bezpośrednim przepływem czynnika roboczego. Kolektory mają nowatorski system montażowy, znacznie 

skracający czas montażu na dachu. Obudowa kolektora wykonana jest z anodowanego aluminium. Wysoka 

jakość materiałów i solidna izolacja termiczna zapewnia wysokie uzyski energii również w okresach 

przejściowych. Dzięki opatentowanemu systemowi głowic w przypadku uszkodzenia rury próżniowej (np. przez 

wandali) układ hydrauliczny działa nadal, nie występuje wyciek płynu solarnego a uszkodzony element można 

wymienić na nowy. Głowice wykonane z wysokiej jakości materiału zapewniają również wytrzymałość kolektora 

na  długotrwałe warunki stagnacji. Kolektor posiada certyfikat solarny Solar Keymark.  

CZAS GWARANCJI.:  5 lat 

OKRES NIEZBĘDNY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.:  30 dni 

WYKONAWCA / PRODUCENT.: MAKROTERM 

KOSZT SPRZEDAŻY (BRUTTO) W PLN.: 3 416,00  

DODATKOWE INFORMACJE.: Budowa kolektora Turbosolar I 

 
 

 

 

 

 

 

Przekrój poprzeczny rury kolektora próżniowego 
A – zewnętrzna rura kolektorowa 

B- wewnętrzna rura kolektorowa  

C – absorber 

D – próżnia 

E – ekran transmisyjny 

F – ekran absorbujący 


