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Artyku  promocyjny

Kolektor s oneczny to element w instalacji 

solarnej, w którym nast puje zamiana dar-

mowej energii promieniowania s onecznego 

na ciep o. W ofercie firmy IMMERGAS mo -

na znale  bardzo szerok  propozycj  zesta-

wów solarnych. Na wyró nienie zas uguje 

model EPMA 2.0, który w roku 2011 otrzy-

ma  presti ow  nagrod  Z otego Instalatora, 

przyznawan  produktom najwy szej jako-

ci. EPMA to nowatorska generacja p askich 

kolektorów, w których absorber wraz z w -

ownic  u o on  meandrycznie zosta  wy-

konany w 100% z aluminium. Wszystko to 

sprawia, e nowe kolektory Immergas za-

pewniaj  niezwykle skuteczny odbiór cie-

p a, uzyskuj c sprawno  optyczn  na 

poziomie 
0
 = 80,9%. Wyró nikami kolekto-

rów EPMA 2.0 s  rama i szyba. Rama alumi-

niowa wykonana jest z jednego, wyginanego 

profilu, co eliminuje konieczno  spawania 

naro ników i gwarantuje najwy sz  sztyw-

no  kolektora i jego wytrzyma o  mecha-

niczn . Szyba solarna jest wklejana i zabez-

pieczona specjalnym zatrzaskiem, zapewnia 

bardzo du  szczelno .

Ze wzgl du na fakt, i  z energii s onecznej 

mo emy pokry  tylko cz  potrzebnej nam 

energii, jej niedobór musimy uzupe ni  in-

nym ród em, np. gazem. Dla u ytkownika 

instalacji solarnej idealnym rozwi zaniem 

jest urz dzenie b d ce kot em gazowym 

z wbudowanym modu em do obs ugi in-

stalacji solarnej, czyli HERCULES SOLAR.

Kocio  kondensacyjny HERCULES SOLAR 

26 to innowacyjne i zaawansowane techno-

logicznie urz dzenie zapewniaj ce oszcz d-

no  energii, komfort u ytkowania i dba-

o  o rodowisko naturalne. Technologia 

kondensacyjna zastosowana w tym urz -

dzeniu pozwala osi ga  maksimum kom-

fortu przy zoptymalizowanej wydajno ci 

i zredukowanemu do minimum zu yciu 

gazu. Wbudowany zasobnik o pojemno ci 

200 l wykonany ze stali nierdzewnej z dwie-

ma podwójnie zwini tymi w ownicami, 

to rozwi zanie zapewniaj ce wysoki kom-

fort cieplej wody u ytkowej, nawet przy ko-

rzystaniu z tak wymagaj cych urz dze

jak bicze wodne, czy wanna z masa em. 

Standardowo kocio  wyposa ony jest w zin-

tegrowan  grup  hydrauliczn  z pomp

obiegow , naczyniem wzbiorczym, zaworem 

mieszaj cym i zaworem bezpiecze stwa. 

Po czenie z  kolektorem  s onecznym jest 

zatem proste i zapewnia ciep  wod  u yt-

kow  praktycznie za darmo. Zastosowana 

w kotle HERCULES SOLAR automatyka 

typu SUPERIOR, zarz dza zarówno prac

kot a, jak i instalacji solarnej. 

Podejmuj c decyzj  o wyborze syste-

mu grzewczego nale y pami ta , e tyl-

ko dobrze dobrana i wykonana instala-

cja b dzie w stanie spe nia  swoje zadania. 

Dzia  Techniczny IMMERGAS, jak rów-

nie  Autoryzowani Partnerzy Handlowi 

Immergas w ka dej chwili s u  doradz-

twem oraz pomoc . Zapraszamy na stron

www.autoryzowanyinstalator.pl, na której 

znajd  Pa stwo dane kontaktowe certyfiko-

wanych instalatorów Immergas oraz facho-

we podpowiedzi dotycz ce zastosowania 

konkretnych rozwi za .

ECO DUET IMMERGAS
Wraz ze wzrostem cen paliw kopalnych na wiecie oraz niezaprzeczalnym, negatywnym wp ywie ich wykorzystywania na rodowisko 
naturalne, coraz wi ksze znaczenie zaczynaj  odgrywa  alternatywne ród a energii. Pozwalaj  one obni y  znacznie rachunki za 
ogrzewanie domu i przygotowanie ciep ej wody u ytkowej dodatkowo b d c ekologiczn  alternatyw . W odpowiedzi na eco-trend 
firma Immergas oferuje dedykowane, kompletne systemy zarz dzania ciep em pozwalaj ce na znaczne zwi kszenie efektywno ci 
energetycznej budynków, przez obni enie kosztów wytworzenia lub zapewnienia ciep a i jednocze nie zmniejszaj c emisj  CO2.

Czytelny wy wietlacz umiejscowiony centralnie 

na urz dzeniu informuje u ytkownika o wszystkich 

parametrach pracy kot a jak i instalacji solarnej. 

Wi cej informacji znajdziesz na 

www.immergas.com.pl

Kolektor EPMA 2.0 posiada certyfikat Solar 

Keymark, który potwierdza jako  i jest jednym 

z wymogów otrzymania 45% dotacji na instalacj

kolektorów s onecznych. Wi cej informacji 

znajdziesz na www.immergas.com.pl


