SONNENKRAFT
СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ ЗА ТОПЛА ВОДА

SKR500

ЛЕСНО
Бързите връзки и сондата за
температурния сензор са интегрирани във
всеки един колектор.

ЕФЕКТИВНО

Новото поколение монтажна система
прави инсталацията по-бърза и по-гъвкава.

ДИЗАЙН
Плоският колектор без рамки изглежда
страхотно във всички варианти на
инсталиране.

www.sonnenkraft.com

Your future is renewable – with us since 1993

SKR500
Изключителният колектор SONNENKRAFT SKR500 разполага с най-новата патентована
технология. SKR500 е първият колектор без рамки и изключително бърз Plug & Flow®
мотаж. Системата позволява бърз монтаж само с няколко стандартни инструмента. Тънък и лек,
колекторът изглежда добре при всички стандартни варианти на монтиране.
Новото поколение на уникалния колектор SKR500 включва подобрена монтажна система, която
прави монтажа още по-лесен, по-бърз и по-добър от преди.
Ефективността от 82% го прави най-добрият колектор на пазара.

КАКВО Е ТОВА

КАК РАБОТИ

Слънчевата енергия минава през стъклото на панела и
се превръща в топлината енергия, благодарение на
този процес течността вътре се загрява.
Високоефективното селективно покритие на панела
осигурява възможно най-висока абсорбция - дори при
облачни дни.

Слънчевият топлинен колектор поглъща енергия от
слънцето и я превръща в използваема енергия за
производство на топла вода за битови нужди,
отопление на сгради и плувни басейни.

Топла вода

SKR500
колектор

термопомпа/котел

помпена
група
Бойлер за топла вода

ПЕРФЕКТЕН ДИЗАЙН,
все по-близо до
покрива
Плоският слънчев колектор без рамки
изглежда страхотно във всички
варианти на инсталация. Новата система
за паралелно монтиране на покрива
позволява перфектна и хармонична
интеграция. Разстоянието между
колекторите и покрива е минимизирано за
по-естетичен външен вид.

NEW!

ВИЕ ПЕЧЕЛИТЕ,
ако сте монтажник

ВИЕ ПЕЧЕЛИТЕ,
ако сте клиент

ЛЕСНО

ЛЕСНО

ЕФЕКТИВНО

ЕФЕКТИВНО

Plug-in СВЪРЗВАНЕ за по-бърза и безопасна
хидравлика на връзките.

По-лесна инсталация благодарение на
специалната система за укрепване - регулируеми
на височина скоби и подпорни профили с
интегрирано плъзгане за безопасност.

ЕКСТРИ

Регулируем наклон 35° - 50°.

Разнообразни монтажни системи за всеки
покрив.

По-висок слънцепоглъщане благодарение на
регулируемия наклон на колекторната
монтажна система.

ЕКСТРИ

Прилепени до керемидите на покрива и
невероятен изглед и естетика.

ПОДОБРЕНА БЕЗОПАСНОСТ
Новата защита срещу плъзгане
осигурява по-лесно и по-бързо
инсталиране. Новите стъклени
закрепвания подобряват
изискванията за безопасност на
сградата - специфика на отделните
държавни разпоредби.

PLUG & FLOW
За всички основни приложения
можете да монтирате SKR500 с много
малко инструменти. Сега
това е много по-лесно и по-бързо plug-in свързването и местата за
температурните датчици са
интегрирани във всеки колектор.

ЛЕСЕН МОНТАЖ И
ВИСОКА ГЪВКАВОСТ
SKR500 има най-голям обхват при
възможностите за монтиране от
всички SONNENKRAFT колектори до
сега и е най-доброто решение за
всеки вид покрив. Сега подобрените
възможности за инсталиране са
по-лесни и гъвкави от всякога.

35° - 50°

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Наименование

SKR500

селективен колектор
на покрив

Тип
Тип монтаж
Площ
Апертурна площ

m2

Абсорберна площ
Дължина

m2
mm

Ширина
Височина
Тегло (празен)
Воден обем
Макс. работно налягане
Температура в покой
Производителност

2,57
2,26

2079

2,30

max. 12 бр.
паралелно

Стенен монтаж

Ламаринен покрив
parallel
BDPR

20 ° tilted
BDA20R

Стойки за покривни плочи

20 ° tilted
DBA20R

parallel
DBPR

45°-60° tilted
WA45-60R

tilted 35°-50˚
BDA35-50R

Стойки за керемиден покрив

parallel
DBPR-H

parallel
DBPR-R

max. 10 бр.
паралелно
height adjustable
125 - 165 mm

fixed height
165 mm

18 mm медна тръба
Алуминиев абсорбер на цялата
площ с високоселективно
вакуумно покритие

Абсорбер
Хидравлична тръба

Топлоизолация
Колекторно стъкло:

tilted 35°-50˚
SSA35-50R

Меандър
0,95 / 0.05
Дълбоко изтеглена,
високоустойчива алуминиева тава
50 mm минерална вата
3.2 mm закалено, ниско желязно
слънцезащитно стъкло

Разрез на SKR500
Абсорберен лист

Фиксаж на стъклото
Соларно стъкло

Патентована
връзка без
инструменти

Абсорберни
тръби

Aлуминиева тава
Изолация



(m2K)

W/
(m2K2)

Коефициент на корекция ъгъл Kθ(50°)

Solar Keymark Reg.Nr.

0.0108 /
0.0106

Размери



1240


Места за сензорите Ø 5,5 mm

0.0147 /
0.0145

Kθ (50 °): 0,96

2024

011-7S1284F

65

63



011-7S1277F
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RegisterN°

1240

   



 















%




Lot1 dT 40K@1000W/m2

3.514 / 3.456



Колекторна ефективност съгл. ErP

3.821 / 3.758

SKR-HV
SKR-ES
(Option: SKR-EV)

SKR-SA
(Option: SKR-WA)

SKR500 011-7S1277 F
SKR500L 011-7S1284 F

2079 mm

Темп. съгласно коеф. на
топлопреминаване a2a / a2A

0.794 / 0.781

2024

Коеф. топлопреминаване a1a / a1A W/

0.820 / 0.806

2079

Ефективност
(Aperture/Absorber) η0a / η0A

Колектор

ISO
14001
SKR-ES
SKR-HV
1240 mm

Свържете се ДНЕС с Вашия специалист по SONNENKRAFT!
Слънцето утре отново ще изгрее:).

www.sonnenkraft.com
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Свързване

Корпус на колектора

1240

20 ° tilted
SSA20R

15°
75°

Макс. наклон при монтаж

Циментови плочи за баланс
tilted 35-50˚
BBALSKR35-50

Стойки за универсален покрив
parallel
SSPR

mm 1240
2079
95
mm
kg
38
38,5
L
1,45
1,72
bar
10
174
C°
l/m2h
10 - 35

Свързване на колекторно
поле
Мин. наклон при монтаж

Абсорбция / Емисии

Монтажни системи SKR500

SKR500L

40 mm

SKR-SA
(Option: SKR-WA)

SKR-HV
1240 mm

40 mm

1240 mm

Your future is renewable – with us since 1993

www.tulips.bg

