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BODI MODER - MISLI ZELENO

Ploščati sončni kolektorji

Ploščati sončni kolektor FPC-2.0 predstavlja preverjen, zanesljiv in ekonomičen način 

rabe energije sonca za ogrevanje sanitarne in bazenske vode ter podporo ogrevanju 

zgradb. Odlikujejo ga robustnost, zanesljivo delovanje ter enostavna montaža. Sestavljen 

je iz visoko kvalitetnih materialov, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in minimalno 

vzdrževanje. 

Sončni sprejemnik je sestavljen iz bakrenega cevnega registra in lasersko varjenega 

AL/Cu toplotnega absorberja z visoko selektivnim oksidnim premazom. Okvir sončnega 

kolektorja je zgrajen iz črne anodizirane aluminijeve zlitine, ki preprečuje korozijo in ima 

odlično barvno obstojnost. Toplotne izgube preprečuje 50 mm debela plast izolacije iz 

steklene volne ter dodano srebrno reflektivno folijo, kar omogoča dobro delovanje tudi 

v jesenskih in pomladanskih dneh. Kaljeno steklo z nizko vsebnostjo železovih oksidov 

zanesljivo ščiti kolektor pred vsemi vremenskimi vplivi, hkrati pa z visoko transmisivnostjo 

zagotavlja visoke solarne dobitke. Ploščati sončni kolektor FPC-2.0 je popolna izbira za 

vse, ki iščejo ugoden in kakovosten sprejemnik sončne energije.

Tehnosol FPC-2.0

GLAVNE PREDNOSTI:

• preverjena kvaliteta

• kratka vračilna doba investicije

• enostavno in zanesljivo delovanje

• dolga življenska doba

• minimalno vzdrževanje

• 94% stopnja absorpcije sončnega 

sevanja

• nizka emisivnost: 8% (80°±5°C )

• uporaba izključno visoko kvalitetnih 

materialov

• 4 mm debelo kaljeno steklo z visoko 

transmisivnostjo (> 91%) ter nizko 

vsebnostjo železa

• odlična toplotna izolacija: steklena 

volna 50mm in reflektivna folija

• okvir iz anodizirane aluminijeve zlitine

• certifikat CE po EN 12975, Solar 

Keymark

Solar Keymark Australian 
standard
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BODI MODER - MISLI ZELENO

Ploščati sončni kolektorji

MODEL Tehnosol FPC-2.0
Dimenzije (dxšxv) 2005 x 1003 x 80 mm
Masa (kg) 32
Bruto površina / Površina absorberja (m2) 2,02 / 1,86
Absorbcija (%) 94

Emisivnost pri 80° (%) 8

Temperatura stagnacije (°C) 250

Izhodna toplotna moč (W) pri G=1000 W/m2 in dTm-a 
(°C) = 0 / 10 / 30 / 50 / 70 1335 / 1238 / 1029 / 800 / 551

Maksimalni tlak / Delovni tlak (bar) 12 / 8

Min. / Max. kot montaže (°) 15 / 75

Steklo Kaljeno 4mm / Transmisivnost > 91%

Absorbcijski sprejemnik Ac/Cu, selektivni oksidni premaz

Kapaciteta sprejemnika (l) 2,54

Izolacija Steklena volna 50 mm, srebrna reflektivna folija

Okvir Anodizirana aluminijeva litina

ZGRADBA IN PRINCIP DELOVANJA:

 1     Sončno sevanje

 2     Kaljeno steklo (4mm)

 3     Okvir  (anodizirana Al zlitina)

 4     Toplotna izolacija (steklena volna 50mm 

/ reflektivna folija)

 5     Toplotni absorber (AL / Cu / oksidni 

premaz)

 6     Cevni register (Cu)

 7     Vhod kolektorja (hladna ogrevalna 

tekočina)

 8     Izhod kolektorja (vroča ogrevalna 

tekočina)
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