
Technick� parametry
(Vyplňte pouze pr�zdn� pol�čka ve sloupci "Hodnota". Ostatn� č�sti tabulky jsou pro z�pis uzamčen�).

Parametr
Rozměry (v�ška x š�řka x tloušťka)

Jednotka Hodnota
[mm] 2047 x 1047 x 77

List v�robku

Kód výrobku (nevyplňujte)

C Využit� obnoviteln�ch zdrojů pro vyt�pěn� a ohřev tepl� vody

Hmotnost [kg] 36
Celkov� plocha kolektoru [m 2 ] 2,143
Čist� absorpčn� plocha kolektoru [m 2 ] 1,995
Vodn� obsah [l] 1
Doporučen� objemov� průtok [l/hod] 100
�činnost kolektoru při I c = 800W/m 2 [%] 78,9
Nomin�ln� v�kon kolektoru při Ic = 800 W/m2 [-]/[-] 1295
Předpokl�dan� měrn� ročn� v�roba tepla [kWh/rok .m 2 ] 525
Doporučen� pracovn� přetlak [MPa]
Testovac� přetlak [MPa]

Maxim�ln� klidov� teplota [°C] 210

Připojovac� rozměr / materi�l [mm] / materiál
Tlakov� ztr�ta (pro 33% glykol v z�vislosti na 
průtoku)

[kPa] / xx l/hod

0,3
1

4 x 3/4", mosaz

0,324 kPa/ 100 l /hod

Maxim�ln� provozn� teplota [°C] 130
[%] 95Absorptivita (a)

a / e [-] 19

Emisivita (e) [%] 5

Povinn� �daje

Sol�rn� kolektor ploch�



Technick� parametry
(Vyplňte pouze pr�zdn� pol�čka ve sloupci "Hodnota". Ostatn� č�sti tabulky jsou pro z�pis uzamčen�).

Parametr
Rozměry (v�ška x š�řka x tloušťka)

Jednotka Hodnota
[mm] 2018 x 986 x 77

List v�robku

Kód výrobku (nevyplňujte)

C Využit� obnoviteln�ch zdrojů pro vyt�pěn� a ohřev tepl� vody

Hmotnost [kg] 34
Celkov� plocha kolektoru [m 2 ] 1,99
Čist� absorpčn� plocha kolektoru [m 2 ] 1,865
Vodn� obsah [l] 1
Doporučen� objemov� průtok [l/hod] 100
�činnost kolektoru při I c = 800W/m 2 [%] 80,9
Nomin�ln� v�kon kolektoru při Ic = 800 W/m2 [-]/[-] 1278
Předpokl�dan� měrn� ročn� v�roba tepla [kWh/rok .m 2 ] 525
Doporučen� pracovn� přetlak [MPa]
Testovac� přetlak [MPa]

Maxim�ln� klidov� teplota [°C] 215

Připojovac� rozměr / materi�l [mm] / materiál
Tlakov� ztr�ta (pro 33% glykol v z�vislosti na 
průtoku)

[kPa] / xx l/hod

0,3
1

4 x 3/4", mosaz

1,168 kPa/ 100 l /hod

Maxim�ln� provozn� teplota [°C] 130
[%] 95Absorptivita (a)

a / e [-] 19

Emisivita (e) [%] 5

Povinn� �daje

Sol�rn� kolektor ploch�


