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Vlakke opbouwcollector SOL 27 basic

Perfecte kadervoorwaarde.

Voorbeeld SOL 27 basic

De vlakke collectoren verzamelen de instralende zonne-energie

op betrouwbare wijze en zetten deze om in nuttige warmte. Het

design komt vooral bij gebruik van meerdere collectoren perfect

tot zijn recht, want deze vormen een gesloten totaalbeeld op het

dak. Dankzij de allermodernste absorbertechnologie wordt 95%

van de zonnestralen geabsorbeerd. Als basisvariant wordt de SOL

27 basic gekenmerkt door een aantrekkelijke prijs-/

prestatieverhouding. Met een gewicht van 38,5 kg kan de SOL 27

basic niet alleen worden gemonteerd op pannen-, vlakke

pannen-, lei- of schindeldaken, maar ook op platte daken of

tegen een wand. Voor het optimaal benutten van het

dakoppervlak zijn deze als verticale en horizontale uitvoering

verkrijgbaar. 

De belangrijkste kenmerken

Slanke frameconstructie

Geringe montagekosten

Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding

Flexibele inbouwmogelijkheden maken een optimaal

gebruik van de omstandigheden op het dak mogelijk

Rendement 79%

Korte montagetijd dankzij snelbevestigingssysteem

Geschikt voor uiteenlopende montagewijzen

Hydraulische aansluiting van de collectoren

onderling is al vooraf gemonteerd
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Type

Type SOL 27 basic

Bestelnr. 228927

Voorlopige technische gegevens (230912)

Technische gegevens

Uitvoering Dakopbouw

Opstelling Verticaal

Opstelhoek 20°...85°

Collectoraansluiting G 3/4

Totaal oppervlak 2,53 m²

Apertuurvlak 2,39 m²

Absorbeeroppervlak 2,38 m²

Stilstandtemperatuur max. 213 °C

Max. werkdruk 0,60 MPa

Vloeistofinhoud 1,30 l

Nominale volumestroom 50...300 l/h

Drukverlies bij 300 l/h 0,00 MPa

Hoogte 2168 mm

Breedte 1168 mm

Diepte 93 mm

Gewicht 38,50 kg

Rendement 79 %

SOL 27 basic W

230912

Dakopbouw

Horizontaal

20°...85°

G 3/4

2,53 m²

2,39 m²

2,38 m²

213 °C

0,60 MPa

1,70 l

50...300 l/h

0,00 MPa

1168 mm

2168 mm

93 mm

39,20 kg

79 %
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» Info-hotline

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder: op het
telefoonnummer 073-6230000.

» Onze vakpartners

Onze competente contactpersonen ter plaatse helpen
u met al uw vragen.

Installatie-informatie

Installatie van apparaten die niet stekkerklaar zijn, moet worden

uitgevoerd door de betreffende netbeheerder of door een geregistreerd

installatiebedrijf. Dit bedrijf kan u tevens behulpzaam zijn bij het

verkrijgen van toestemming van de netbeheerder voor de installatie van

het apparaat.


