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Kolektory s oneczne dziel  si  na p askie 

i pró niowe, ze wzgl du na ró nice w budo-

wie i ich w a ciwo ci. Instalacje oparte na ko-

lektorach p askich zalecane s  przede wszyst-

kim do wspomagania produkcji ciep ej wody 

u ytkowej oraz podgrzewania wody w base-

nach.  Kolektor p aski ma posta  prostok tnej 

p yty w aluminiowej obudowie, której rama 

od spodu zamkni ta jest aluminiow  blach ,

a od góry po czona z hartowan  szyb  pry-

zmatyczn  wykonan  z wysoko przepusz-

czalnego szk a solarnego. Sercem kolektora 

p askiego jest absorber, w którym energia pro-

mieniowania s onecznego jest zamieniana na 

energi  ciepln . Niestety mimo warstw izola-

cyjnych, cz  energii s onecznej padaj cej na 

kolektor jest tracona. W celu zminimalizowa-

nia tych strat stworzono kolektory pró nio-

we, w których odizolowanie absorbera i rurek 

z p ynem solarnym od warunków zewn trz-

nych jest realizowane dzi ki pró ni. 

W ofercie firmy Immergas, mo na znale

bardzo szerok  propozycj  zestawów solarnych 

zarówno z kolektorami p askimi jak i pró nio-

wymi. Na wyró nienie zas uguje model EPMA 

2.0, który w roku 2011 otrzyma  presti ow

nagrod  Z otego Instalatora, przyznawan  pro-

duktom najwy szej jako ci. EPMA to nowa-

torska generacja p askich kolektorów, w któ-

rych absorber wraz z w ownic  odbieraj c

ciep o zosta  wykonany w 100% z alumi-

nium. Dodatkowo w ownica umiesz-

czona pod powierzchni  absorbera, zo-

sta a u o ona meandrycznie. Wszystko 

to sprawia, e nowe p askie  kolekto-

ry Immergas zapewniaj  niezwykle 

skuteczny odbiór ciep a, uzyskuj c

sprawno  optyczn  na poziomie 

η0 = 80,9%. Wyró nikami kolek-

torów EPMA 2.0 Immergas s  rama 

i szyba. Rama aluminiowa w odró -

nieniu od innych producentów wy-

konana jest z jednego, wyginanego 

profilu. Takie rozwi zanie eliminu-

je konieczno  spawania naro ników 

i gwarantuje najwy sz  szczelno .

Szyba solarna wyklejana i zabezpie-

czona specjalnym zatrzaskiem, zapewnia bar-

dzo du  sztywno  i wytrzyma o  mecha-

niczn  kolektora. Kolektor EPMA 2.0 posiada 

certyfikat Solar Keymark, który jest jednym 

z wymogów otrzymania 45% dotacji na insta-

lacj  kolektorów s onecznych. 

Wybieraj c rodzaj kolektora s oneczne-

go, nale y pami ta e tylko dobrze dobra-

na i przygotowana instalacja solarna b -

dzie w stanie spe ni  swoje zadanie. Dzia

Techniczny firmy Immergas jak równie  nasi 

Autoryzowani Partnerzy Handlowi w ka dej

chwili s u  Pa stwu  doradztwem oraz po-

moc , dane kontaktowe znajduj  si  na naszej 

stronie www.immergas.com.pl.

Dodatkowo, na stronie www.solary-dofi-

nansowanie.com.pl, korzystaj c z kalkula-

tora mo na  sprawdzi  wysoko  maksymal-

nego dofinansowania do wybranego zestawu 

solarnego Immergas. 
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Kolektory s oneczne
IMMERGAS
Kolektory s oneczne to najbardziej popularne urz dzenia wykorzystuj ce energi

odnawialn  do przygotowania ciep ej wody u ytkowej czy centralnego ogrzewania. 

Wybór odpowiedniej instalacji solarnej dla ka dego budynku jest rozwi zaniem indy-

widualnym. Rozwi zania, które sprawdzaj  si  w jednej inwestycji mog  okaza  si

ma o efektywne w innej. Dlatego bardzo istotne jest odpowiednie dobranie systemu 

solarnego do naszych potrzeb. 

immergas.indd 156immergas.indd   156 2011-12-22 22:58:112011-12-22   22:58:11


