
NIBE™ Solar FP215 P/Pl
NIBE zonlichtcollectoren

NIEUW

NIBE Solar FP215-serie zonlichtcollectoren
Een NIBE zonlichtsysteem is een drukgevuld systeem. Hier-
door is het niet nodig om de leidingen op afschot te plaat-
sen en is het mogelijk om een groot hoogteverschil tussen de 
zonlichtcollector en boiler te overbruggen. Dit geeft u veel 
vrijheid in de plaatsing van de collectoren, de boiler en/of het 
buffervat. ook kunt u kiezen uit horizontale of verticale zon-
lichtcollectoren.

U kunt op een installatie met bijvoorbeeld een NIBE warmte-
pomp eenvoudig een passend zonlichtsysteem aansluiten. 
Door integratie van de regelingen van de warmtepomp en 
het zonlichtsysteem wordt zonlichtenergie optimaal benut.

De NIBE Solar zonlichtcollectoren vormen de basis van een 
uitgebreid pakket regelingen, bevestigingsmaterialen en an-
dere accessoires ten behoeve van een compleet zonlichtsys-
teem. 

Hoge jaaropbrengst

10 jaar garantie op collectoren

Hoog selectieve blauwe collectorcoating voor een maximaal 
rendement

Plat design (81 mm) door innovatieve isolatie

Aantrekkelijke uitstraling dankzij zwart geanodiseerde  
omlijsting

Twee modellen beschikbaar: verticale en horizontale collector

Montagegemak door waterzijdige klikverbindingen

Voorzien van Solar Keymark kwaliteitslabel

Kenmerken  
NIBE Solar FP215 P/Pl
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Constructie
a  Hoog selectieve blauwe collectorcoating
B  Zwart geanodiseerd collectorframe
C  Isolatie bovenzijde: steenwol
D  Isolatie onderzijde: zeer hittebestendige 

 PIr-sandwichplaat
E  Glasafdichting: siliconen
F  Glasplaat
G  Zwart geanodiseerd collectorframe

Breed toepasbaar

• Geschikt voor warmtapwaterbereiding, ondersteuning van de 
verwarmingsinstallatie en industriële energiesystemen

• Geschikt voor hoge en lage doorstroomsnelheden

Garanties en certificeringen

• Voldoet aan Europese normen

• Gecertificeerd met het Solar Keymark
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Drukverlieskromme

Installatievriendelijk systeem

•  Eenvoudig te transporteren dankzij instelbare hand-
greep en laag gewicht

•  Eenvoudig te installeren op speciaal ontworpen monta-
gesysteem

•  Voorzien van handige snelkoppelingen met  
o-ringverbinding
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Technische specificaties
NIBE™ FP215 P/Pl zonlichtcollector

1) Bij een stralingsintensiteit van 1000 W/m2 en een buitentemperatuur van 30°C

Zonlichtcollector  FP215 P FP215 PL

artikelnummer  057001 057002

Model  verticaal horizontaal

afmetingen mm 2088 x 1030 x 81

Totale oppervlakte m2 2.15

oppervlakte collector m2 1.91

Glasdikte mm 3.2

Glasstructuur  gehard, ijzerarm

aansluitmaat (steekverbinding) mm 22

Buisdiameter serpentine mm 10

leeggewicht kg 32.5 33

Collectorframe  zwart geanodiseerd aluminium 

Collectortype  serpentine, hoog selectieve blauwe  
  collectorcoating 

optisch rendement % 80.6 82.3

Isolatie bovenzijde  20 mm steenwol

Isolatie onderzijde  20 mm PIr-sandwich

Inhoud waterzijdig liters 1.65 2.32

Warmtedragend medium  water met propyleen glycol

Maximale werkdruk bar/MPa 10

Maximale stilstandstemperatuur °C1) 191


