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NatęŜenie promieniowania słonecznego



Rozkład napromieniowania słonecznego w ci ągu roku w kWh/m 2

powierzchni kolektora nachylonego do poziomu pod k ątem 45˚ 

i skierowanego na południe
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Porównanie rocznego uzysku z 1 m 2 powierzchni kolektora 
skierowanego na południe w zale Ŝności od k ąta nachylenia
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Porównanie rocznego uzysku z 1 m 2 powierzchni kolektora 
w zaleŜności od k ąta odchylenia od azymutu południowego
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Budowa kolektora słonecznego HEWALEX KS2000



HEWALEX KS 2000 – specyfikacja techniczna (1)

• Roczny uzysk energii (kWh/m 2rok): 

powyŜej 525 kWh/m2 (certyfikat SPF C825)

•Czynnik roboczy: Ergolid EKO

•Obudowa: blacha aluminiowa lakierowana 

proszkowo w kolorze RAL 7022      

•Certyfikaty: SPF C825 – Instytut Rapperswil

w Szwajcarii (www.solarenergy.ch), SOLAR KEYMARK DIN EN 

12975-1:2006- 06, DIN EN 12975-2:2006-06, TÜV 2008-07-11 
• Minimalna temperatura czynnika roboczego: -25oC



HEWALEX KS2000 – specyfikacja techniczna (2)

Dane
Typ kolektora słonecznego

KS2000 SLP (SP) KS2000 TLP (TP)

Długość / Szerokość / Wysokość 2018 mm / 1037 mm / 89 mm

Waga 38 kg ±1

Powierzchnia brutto / absorbera 2,09 m2 / 1,834 m2

Powierzchnia czynna (apertura) 1,8 m2

Przyłącze kolektora 4 króćce; gwint zewnętrzny ¾”

Pojemność cieczowa 1,1 litra

Maksymalne ciśnienie pracy 6 bar

Obudowa spawana laserowo blacha aluminiowa grubości 1 mm

Pokrycie transparentne SUNPLUS (Klasa U1)

Materiał absorbera Miedź o wysokim stopniu przewodności cieplnejMateriał absorbera Miedź o wysokim stopniu przewodności cieplnej

Pokrycie  wysokoselektywne

Czarny chrom

(absorbcja 96% ±2, 

emisja 10% ±2)

TiNOX classic

(absorbcja 95% ±2, 

emisja 5% ±2)

Izolacja termiczna dno / boki Wełna mineralna grubości 50 mm / 20 mm

Sprawność optyczna 81,1% 80,2%

Współczynniki strat
a1 4,46 W/m2·K 3,80 W/m2·K

a2 0,0096 W/m2·K2 0,0067 W/m2·K2

Temperatura stagnacji 192°C 219°C

Sposób montażu

• uchwyt uniwersalny KSAL (nachylenie 30° - 60°)

• uchwyt korekcyjny KSAL (nachylenie 20° - 30°)

• konstrukcja uniwersalna KSAL (nachylenie 0° - 20°)

• okucie budowlane (nachylenie > 30°)

Gwarancja 10 lat



Budowa rurowego kolektora 
słonecznego HEWALEX KSR10



• Typ kolektora:  rurowy (próżniowy); Wymiary: 2130 x 860 x 111 mm

• Sprawność optyczna: 79 %

• Współczynniki strat: a1= 1,32  W/m²·K  a2 =  0,0013 W/m²·K²

• Powierzchnia czynna (apertura):  1,014 m²

• Pojemność cieczowa: 1,8 l; Max. ciśnienie robocze: 6 bar;

• Typ nośnika ciepła: Ergolid Eko (minimalna temperatura: -25oC)

Specyfikacja rurowego kolektora słonecznego 
HEWALEX KSR10

• Typ nośnika ciepła: Ergolid Eko (minimalna temperatura: -25 C)

•Waga: 31 kg 

•Absorber: miedziany z pokryciem selektywnym typu TiNOX® classic

• Rury: 10 szklanych rur z pokryciem antyrefleksyjnym

•Obudowy: górna i dolna z blachy aluminiowej, lakierowane  

proszkowo w kolorze RAL 7022

• Gwarancja: 5 lat 



Producent rur pró Ŝniowych kolektora KSR10

NARVA jest niemieckim producentem rur do kolektorów próŜniowych. 
Rura wykonana jest ze specjalnego szkła, które zapewnia jej integralność 
przez 20 lat. Rura jest odporna na gradobicie. 



Podgrzewacze, zasobniki ciepłej wody 
i zasobniki buforowe

Funkcja podgrzewacza zasobnika 
i bufora w instalacji słonecznej:
• odbiór ciepła z kolektorów 

słonecznych
• magazynowanie energii cieplnej

Dobór pojemno ści i rodzaju 
Podgrzewacza zale Ŝy od:
• ilości zastosowanych w instalacji 

kolektorów słonecznych
• przebiegu dobowego rozbiory ciepłej 

wody
• charakter obiektu



Schemat instalacji podgrzewania wody u Ŝytkowej z 
wykorzystaniem podgrzewacza z dwoma 

wymiennikami



Podgrzewacz zintegrowany KOMPAKT 300HB



Schemat instalacji podgrzewania wody u Ŝytkowej z 
wykorzystaniem podgrzewacza KOMPAKT 300HB



Schemat instalacji podgrzewania wody u Ŝytkowej z 
wykorzystaniem podgrzewacza z dwoma wymiennikami



Schemat instalacji podgrzewania wody u Ŝytkowej z 
wykorzystaniem dwóch podgrzewaczy



Schemat instalacji podgrzewania wody u Ŝytkowej i wspomagania 
układu c.o. z zasobnikiem typu kombi



Schemat instalacji podgrzewania wody w basenie k ąpielowym



Schemat zło Ŝonej instalacji z kolektorami słonecznymi



Monta Ŝ kolektorów na dachach o k ącie nachylenia 30˚- 60˚ 
za pomoc ą uchwytów uniwersalnych KSAL



Monta Ŝ kolektorów na dachach o k ącie nachylenia 20˚- 30˚ 
za pomoc ą uchwytów korekcyjnych



Monta Ŝ kolektorów KS2000 na dachach płaskich
za pomoc ą konstrukcji uniwersalnej KSOL-2 + KSOL1



Monta Ŝ kolektorów 2xKSR10 na dachach płaskich
za pomoc ą konstrukcji uniwersalnej KSRL-2



Monta Ŝ kolektorów 2xKSR10 na gruncie za pomoc ą konstrukcji 
uniwersalnej KSRL-2 + podstawa do gruntu (wspornik)



Monta Ŝ kolektorów w okuciu budowlanym



Armatura kolektorów słonecznych KS2000

Armatura kolektorów słonecznych KSR10



Sterownik w zespołach pompowo-sterowniczych



Pozostałe akcesoria do instalacji słonecznych

HEWALEX
ul. Witosa 14a; 43-512 Bestwinka
tel.: 32/ 214 17 10; fax.: 32/ 214 50 04
www.hewalex.pl


