
ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ EKHTS200AC EKHTS260AC

Obudowa kolor szary metaliczny

materiał stal galwanizowana (blacha powlekana)

Wymiary jednostka wysokość/zintegrowany 
w jedn. wewn./
szerokość/głębokość

mm
1335/2010/600/695 1335/2285/600/695

Masa jednostka pusty kg 70 78

Wymiennik ciepła ilość 1

materiał rurek stal z procesu dupleks (EN 1.4162)

całkowite pole przekroju m² 1,56

pojemność wymiennika wewn. l 7,5

Zasilanie energią elektryczną liczba faz -

Zbiornik objętość wody l 200 260

materiał stal nierdzewna (DIN 1.4521)

maksymalna temperatura wody °C 75

POŁĄCZENIE Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI EKSRPS3

Wymiary jednostka wysokość x szerokość x głębokość mm -
Sterowanie typ cyfrowy sterownik różnicy temperatur z wyświetlaczem tekstowym

pobór mocy W -

Montaż z boku zbiornika

Czujnik czujnik temperatury panelu solarnego Pt1000

czujnik zbiornika magazynującego PTC

czujnik przepływu powrotnego PTC

czujnik temperatury i przepływu zasilającego sygnał napięciowy (prąd stały 3,5 V)

KOLEKTOR SŁONECZNY EKSV26P EKSH26P

Wymiary jednostka wysokość x szerokość x głębokość mm 2000x1300x85 1300x2000x85

Masa jednostka kg 43

Pojemność l 1,7 2,1

Powierzchnia zewnętrzna m² 2,601

apertura m² 2,364

absorber m² 2,354

Powłoka micro-therm (absorpcja maks. 96%, emisja ok. 5% +/-2%)

Absorber zestaw rurek miedzianych w kształcie harfy ze zgrzewaną laserowo płytą aluminiową o wysokim stopniu selektywności

pokrycie szklane jedna ta#a szkła bezodpryskowe, przenoszenie +/- 92%

Dopuszczalne nachylenie dachu min.~maks. SDgr 15~80

ciśnienie robocze maks. bar 6

Temperatura 
w stanie spoczynku

maks. °C
200

Sprawność cieplna sprawność optyczna kolektora przy zerowych stratach η0 % 78,7

współczynnik strat ciepła a1 W/m².K 4,270

zależność temperaturowa 
współczynnika strat ciepła a2

W/m².K²
0,0070

pojemność cieplna kJ/K 6,5

mody&kator kąta 
padania

mody&kator kąta przy 50°
0,94

Pozycja montażu w pionie w poziomie

ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

POŁĄCZENIE Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI

KOLEKTOR SŁONECZNY

EKHWP-B

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Obudowa Kolor Szary pył (RAL7037)

Materiał Polipropylen odporny na uderzenia

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Głęb. mm

Ciężar Jednostka Pusty kg

Zbiornik Objętość wody l

Maksymalna temperatura wody °C

Wymiennik ciepła Ciepła woda 
użytkowa

Materiał rury Stal nierdzewna (DIN 1,4404)

Całkowite pole powierzchni m²

Obj. wewn. wymiennika l

Ciśnienie robocze bar
Średnia właściwa 
wydajność cieplna

W/K

Ładowanie 
bufora

Materiał rury Stal nierdzewna (DIN 1,4404)

Całkowite pole powierzchni m²

Obj. wewn. wymiennika l
Średnia właściwa 
wydajność cieplna

W/K

Wspomaganie 
ogrzewania

Materiał rury Stal nierdzewna (DIN 1,4404)

Całkowite pole powierzchni m²

Obj. wewn. wymiennika l
Średnia właściwa 
wydajność cieplna

W/K

*EKHWP300B *EKHWP500B

1.590x595x615 1.590x790x790

59 92

300 500

85

5,7 5,9

27,8 28,4

6

2.795 2.860

2,5 3,7

12,3 17,4

1.235 1.809

- 1,0

- 5

- 313

68


