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Każdy z nas zastanawia się praktycznie codziennie jak efektywnie wykorzystywać budżet domowy.  

Stale rosnące ceny m.in energii sprawiają, że coraz częściej poszukujemy możliwości wprowadzenia  

w naszych domach usprawnień dających możliwość zmniejszenia wydatków na ten cel.

Taką możliwość daje nam energia słoneczna. Jest dostępna dla każdego. Wystarczy zamontować na dachu 

system solarny, aby produkować energię.  Produkcja energii na własny użytek jest opłacalna. Uniezależnia 

od wzrostu cen np. gazu, węgla i jednocześnie daje oszczędności dla domowego budżetu.

Panele solarne idealnie nadają się do podgrzewania wody użytkowej,  jak i wody basenowej. W okresie 

zimowym mogą być stosowane również do wspomagania centralnego ogrzewania.

Wykorzystując energię słoneczną możesz cieszyć się nie tylko niższymi rachunkami za energię. Twój dom 

staje się bardziej ekologiczny, poprzez zmniejszoną emisję szkodliwych substancji. Stajesz się również właścicielem 

domu, którego wartość rynkowa dzięki zastosowaniu odnawialnego źródła energii znacząco wzrasta.
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Systemy solarne Plannja Solfit to instalacje solarne, które idealnie 

nadają się do wspomagania przygotowania ciepłej wodu użytko-

wej, ogrzewania podłogowego lub ogrzewania basenów. Zamieniają  

energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzo-

ne w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik  

roboczy do zbiornika wody użytkowej lub przemysłowej, w którym  

zostaje zakumulowane. Efektywną pracą systemu steruje różnicowy  

regulator temperatury współpracujący z pompą obiegową.

Innowacyjna budowa kolektora

Systemy solarne Plannja Solfit wyposażone są w wydajne kolek-

tory słoneczne serii NX 2.0 z możliwością montażu na każdym dachu.  

W kolektorach słonecznych zastosowano najwyższej jakości absorber  

pokryty wysokoselektywną warstwą tytanu i kwarcu. Kolektory charak-

teryzują się innowacyjną budową ram, w których zastosowano nowocze-

sną technologię gięcia ramy ze stali ocynkowanej ogniowo. Technologia  

polega na wykonaniu ramy głównej z jednego odcinka profilu bez zbęd-

nych spoin w narożnikach. Rama bez spoin jest dużo szczelniejsza, posiada  

bardziej estetyczny wygląd i co najwaniejsze - nie występuje ryzyko  

związane z rozszczelnieniem po kilkuletnim okresie eksploatacji.

Niepowtarzalny design i wysoka trwałość

Grafitowoszaray lub ceglastoczerwony kolor obudowy ramy oraz  

granatowo-czarny odcień widocznego przez szybę solarną absorbera,  

uszlachetnia wygląd każdego dachu. Gwarancją długiej żywotności  

urządzenia jest stal nierdzewna - materiał użyty do produkcji obudowy.

Możliwość montażu na każdym dachu

Specjalnie zaprojektowane zestawy montażowe, wykonane ze stali  

i aluminium, zapewniają szybki i bezpieczny montaż kolektorów 

 na każdym dachu z dowolnym pokryciem.

Dlaczego warto wybrać zestawy solarne  

Plannja Solfit
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Certyfikaty: Solar Keymark, znak B, 

certyfikat zgodności IBMER

Jednostki testujące: Fraunhofer-Institut 

für Solare Energiesysteme ISE; 

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie

Dane techniczne 

kolektorów

Wykres strat ciśnienia z pomiaru

Typ Kolektor płaski NX 2.0 M4C - WERTYKALNY

Zastosowanie
Wspomaganie przygotowania c.w.u.
Wspomaganie ogrzewania podłogowego
Wspomaganie ogrzewania basenów

Wymiary

Długość 1905 mm

Szerokość 1065 mm

Wysokość 60 mm

Ciężar 32 kg

Powierzchnie

Powierzchnia brutto 2,0 m2

Powierzchnia apertury 1,85 m2

Powierzchnia absorbera 1,84 m2

Rama:

Materiał ramy Stal ocynkowana ogniowo

Materiał uszczelniający Klej

Dno kolektora

Materiał Aluminium

Absorber

Metoda podłączenia Lutowanie powierzchniowe

Materiał Miedź

Grubość 0,2 mm

Warstwa selektywna Sun Select

Stopień absorbcji 0,95 ± 0,02

Stopień emisji 0,05 ± 0,02

Pojemność absorbera 1,45 l

Nośnik ciepła Glikol propylenowy + woda

Forma przepływu Meandra

Rura absorbera Ø 8 x 0,5 mm

Rury zbiorcze Ø 22 x 1 mm

Liczba przyłączy 4

Szyba

Rodzaj Szkło solarne

Grubość 20 mm

Stopień emisji 0,919

Izolacja cieplna

Materiał Wełna mineralna

Grubość 3,2 mm

Dane dodatkowe

Max. temperatura pracy 220oC

Max. ciśnienie robocze 10 bar

Mikrowentylacja Tak

Zalecany przepływ 25 l/m2 x h

Połączenie w 1 rzędzie Do 10 kolektorów

Dostępność montażu

Dach
Taras
Fundament
Ściana
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Plannja Solfit zestawy solarne

Zestawy solarne Plannja Solfit to kompleksowe rozwiązanie, 

które zagwarantuje ciepłą wodę lub ogrzewanie w Twoim domu.

Kompletny zestaw solarny Plannja Solfit zawiera: kolektory NX 2.0, zestaw połączeniowy kolektorów, grupę 

pompową, cyfrowy regulator solarny zbiornik wyrównawczy, podgrzewacz wody, płyn solarny, zestaw mocujący,  

uchwyty do dachu oraz przepust dachowy.

Zestawy solarne Plannja Solfit możesz zamontować na każdym rodzaju dachu nowego lub remontowego budynku. 
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Zamawiając zestaw solarny Plannja Solfit musisz jedynie określić ilość domowników, kąt nachylenia dachu 

i rodzaj pokrycia dachowego, na którym będą montowane kolektory słoneczne.

Jak zamówić zestaw solarny 

Plannja Solfit

Standardowe zestawy solarne Plannja Solfit

Plannja Solfit Zestaw dla 2-3 osób Zestaw dla 4-5 osób Zestaw dla 6-7 osób

Powierzchnia czynna kolektora 3,7 m² 5,55 m² 7,4 m²

Zbiornik wodny 200 l 300 l 400 l

Podstawowe założenia do doboru standardowych 
konfiguracji pakietów solarnych: 

1. Temperatura c.w.u.: 45°C;
2. Zapotrzebowanie dobowe dla jednego użytkownika: 50 l c.w.u.;
3. Pojemność zbiornika c.w.u. na jednego użytkownika: 60 do 75 l.;
4. Powierzchnia czynna kolektora na jednego użytkownika: 1,1 do 1,5 m²;
5. Średnioroczne pokrycie zapotrzebowania na energię dla c.w.u.  

z kolektorów: 50% do 60%.
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Plannja Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Annopol 24b, 03-236 Warszawa, tel. 22 510 17 00, fax 22 510 17 01;

Olkusz, ul. Kluczewska 2a, 32-300 Olkusz, tel. 32 494 39 12, fax 32 494 39 10;
Gdynia, ul. Hutnicza 53, 81-061 Gdynia, tel. 58 522 00 15, fax 58 522 00 23;

Poznań, Bugaj ul. Kobylnicka 52, 62-007 Biskupice, tel. 61 897 76 40, fax 61 897 76 41.
www.plannja.com.pl


