
Prezentacja firmowa

Kolektory s oneczne s  najta szym i najsku-

teczniejszym sposobem obni enia rachun-

ków za ogrzewanie ciep ej wody u ytkowej. 

Coraz popularniejsze jest wykorzystywanie 

systemów solarnych do wspomagania ogrze-

wania pod ogowego. Firma Watt jest jedynym 

w Polsce producentem dwóch rodzajów 

kolektorów: p askich i pró niowych CPC 

(U-type).

WATT 4000 S, czyli prymus
Najwydajniejszy na wiecie p aski kolek-

tor WATT 4000 S jest efektem nowator-

skich rozwi za  technologicznych wdro o-

nych w ostatnich latach przez firm  Watt. 

Poddany rygorystycznym testom w Institut 

für Solarenergieforschung w Hameln (ISFH), 

który testuje kolektory wed ug zasad SOLAR 

KEYMARK, kolektor WATT 4000 S osi gn

niespotykan  dot d efektywno  na poziomie 

85%.

Doskona e efekty, które uda o si  osi gn

w konstrukcji tego kolektora, nie by y przypad-

kiem. Z o y o si  na to: opatentowane, jedyne 

w swoim rodzaju czenie miedzianych rurek 

z absorberem za pomoc  lutowania; zastosowa-

nie dziesi ciu rurek, którymi przep ywa glikol 

(zamiast stosowanych zazwyczaj dziewi ciu); 

zwi kszenie powierzchni absorbera wew-

n trz kolektora; u ycie antyrefleksyjnej szyby 

Centrosolar czy wreszcie grubsza warstwa 

izolacyjna we ny mineralnej. To najbardziej 

zaawansowane technologicznie rozwi zania 

na rynku energii solarnej.

WATT CPC 9, czyli ciep o
przez ca y rok
Kolektory pró niowe WATT CPC 9 i WATT 

CPC 15 skonstruowane s  z rur pró niowych 

– przypominaj cych termos hartowanych 

rurek szklanych. Pró nia pomi dzy ciankami 

rur jest najlepszym znanym izolatorem. Dzi ki 

temu temperatura powietrza nie ma wp ywu 

na efektywno  kolektora. Wewn trzna 

cianka rur jest pokryta pow ok  absorpcyjn

o bardzo wysokiej zdolno ci poch aniania pro-

mieni s onecznych. Rury umieszczone s  nad 

wysokorefleksyjnym zwierciad em parabolicz-

nym CPC (Compound Parabolic Concentrator), 

którego geometria zapewnia absorpcj  promie-

ni s onecznych padaj cych pod ró nym k tem 

w zale no ci od pory dnia. Nawet przy nieko-

rzystnym k cie nas onecznienia do zbierania 

promieniowania s onecznego wykorzystywana 

jest ca a powierzchnia absorbera. Pozyskane 

w ten sposób ciep o przekazywane jest za 

pomoc  p ynu solarnego p yn cego w miedzia-

nych przewodach umieszczonych wewn trz 

rur pró niowych.

Zestawy POWER SUN, 
czyli prawdziwe korzy ci
Do prawdziwych oszcz dno ci w wydatkach 

na energi  ciepln  nie wystarczy nawet najlep-

szy kolektor. Wie o tym ka dy instalator

i przekonuje si  coraz wi cej u ytkowników. 

I nie chodzi o tak oczywiste elementy, jak 

zorientowanie wobec s o ca, wraz z dobraniem 

optymalnego k ta nachylenia. Równie 

wa ny jest przecie  cho by odpowiednio 

dobrany zbiornik.

Przygotowanie ciep ej wody u ytkowej 

umo liwiaj  np. zestawy solarne Power Sun. 

Wspomaganie centralnego ogrzewania jest 

mo liwe, kiedy zainstalujemy zestawy serii 

Duo Sun (skonfigurowane w oparciu 

o kolektory WATT CPC).
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Kolektory s oneczne WATT
Kolektory s oneczne s atwe do zainstalowania, a przy tym coraz mniej 

kosztuj . Pojawia si  te  coraz wi cej mo liwo ci dofinansowania tej 

ekologicznej inwestycji.

Kolektory pró niowe nawet zim  podgrzewaj  wod

u ytkow  oraz wspomagaj  ogrzewanie pod ogowe

Kolektory p askie mo na montowa  pionowo 

i poziomo. Latem ogrzej  wod  w basenie
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