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Prezentacja firmowa

P askie i pró niowe 
kolektory 
s oneczne
Kolektory HEWALEX wyró nia wysoka 

sprawno  energetyczna w odbiorze energii 

z promieniowania s onecznego, d uga ywot-

no  i niska cena. 

Produkty cechuje wysoka jako , któr  po-

twierdzaj  liczne certyfikaty i aprobaty m.in. 

Certyfikat TUV 2011-07-11 ISO 9001:2000, 

Certyfikat sprawno ci energetycznej 

SPF Nr C824; C825 (Instytut SPF Raperswil 

w Szwajcarii, www.solarenergy.ch), potwier-

dzenie zgodno ci wykonania z PN-EN 12975-1.

P askie kolektory  KS 2000SLP, 

KS 2000TLP

Rodzaj: cieczowy p aski

Maks. moc uzyskiwana z pojedynczego 

kolektora [W]: 1478

Absorber: pokryty selektywnym czarnym 

chromem (SLP) b d  selektywn  warstw

TINOX® classic (TLP), spawany metod  ul-

trad wi kow  z orurowaniem dla no ni-

ka ciep a

Oznaczenia: L – obudowa lakierowana 

proszkowo w kolorze RAL7022 (grafit); 

P – pryzmatyczna szyba solarna  

Wymiary (wys. × szer. × grub.) [mm]: 

2018 × 1037 × 89

Masa [kg]: 38

Gwarancja: 10 lat

Miejsce monta u: na dachu p askim, sko-

nym, w po aci dachowej, na gruncie

Cechy szczególne: czynna powierzchnia 

absorbera 1,82 m2; optyczny stopie  spraw-

no ci 81,2% 

(KS 2000 SLP), 

80,2% (KS 2000 

TLP)

Pró niowe kolektory KSR10

Rodzaj: pró niowy 

Maks. moc uzyskiwana z pojedynczego 

kolektora [W]: 735

Absorber: pokryty selektywn  warstw

TINOX® classic, umieszczony w 10 szkla-

nych rurach pró niowych z pokryciem 

antyrefleksyjnym

Wymiary (wys. × szer. × grub.) [mm]:

2130 × 860 × 110

Masa [kg]: 31

Gwarancja: 5 lat 

Miejsce monta u: na dachu p askim, sko-

nym, na gruncie

Cechy szczególne: atwa wymiana pojedyn-

czej rury w przypadku uszkodzenia; czyn-

na powierzchnia absorbera 1,02 m2, optycz-

ny stopie  sprawno ci 78,1%
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Zintegrowany podgrzewacz 

KOMPAKT 300

Rozwi zanie integruj ce dwuw ownico-

wy podgrzewacz wody o pojemno ci 295 l, 

zespó  pompowo-sterowniczy oraz naczy-

nie przeponowe, co znacznie u atwia mon-

ta  instalacji oraz oszcz dza zajmowan  po-

wierzchni .

Dane techniczne: max. dopuszczalne ci-

nienie w zbiorniku: 10 bar, pow. wym. 

dolnego: 1,55 m2, przep ywomierz: 1,5–6 l, 

obj to  naczynia przeponowego: 18 l. 

Firma prowadzi us ugi w zakresie doradz-

twa projektowania i monta u. Hewalex 

oferuje tak e kompletne zestawy solarne, 

kolektory basenowe, podgrzewacze i zasob-

niki do c.w.u. firmy Austria Email oraz pod-

zespo y do instalacji solarnych.
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