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SOLÁRNÍ SYSTÉMY
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SOLÁRNÍ SYSTÉMY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Půdorysná plocha 2,49 m2

Absorpční plocha 2,31 m2

Skladovací rozměr 2030 x 1230 x 87 mm
Krycí sklo bezpečnostní temperované sklo 4 mm 
Připojovací vývody Cu 22 mm
Rám kolektoru hliníkový profil
Povrch kolektoru (zadní strana) AlZn 0,5 mm
Tepelná izolace minerální vlna
Úhel instalace min. 15° - max. 75°
Celkový kapalinový obsah 2,23 l - pouze nemrznoucí směs 
 GEL.TERMOL G50
Celková hmotnost 50,5 kg
Absorbér Cu 
Sluneční absorpce  95 % +/-2 %
Tepelná emisivita 5 % +/-2 %
Stagnační teplota  +193 °C 
Účinnost kolektoru 74,5 %
a1 (W/m2K) 3,556
a2 (W/m2K2) 0,017
Maximální provozní tlak 1000 kPa

Plochý, rámový solární kolektor s trubkovými vývody určený pro vertikální montáž v solárních systémech s oběhovým čerpadlem.  
Solární sklo o tloušťce 4 mm je těsněno silikonovým těsněním. Maximální přenos tepla mezi absorpční plochou a měděnou 
mřížkou je dosažen díky nejmodernější technologii laserového svařování. Kolektory se připojují k hydraulickému systému pomo-
cí svěrných šroubení IVAR.SOLAR. Kolektory se spojují paralelně s maximálním počtem 6 ks v jedné řadě.

IVAR.SOLAR ARIS 2504V 
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TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Půdorysná plocha 2,09 m2

Absorpční plocha 1,92 m2

Skladovací rozměr 2030 x 1030 x 87 mm
Krycí sklo bezpečnostní temperované sklo 4 mm 
Připojovací vývody Cu 22 mm
Rám kolektoru hliníkový profil
Povrch kolektoru (zadní strana) AlZn 0,5 mm
Tepelná izolace minerální vlna
Úhel instalace min. 15° - max. 75°
Celkový kapalinový obsah 1,97 l - pouze nemrznoucí směs 
 GEL.TERMOL G50
Celková hmotnost 48,2 kg
Absorbér Cu  
Sluneční absorpce 95 % +/-2 %
Tepelná emisivita 5 % +/-2 %
Stagnační teplota  +191 °C 
Účinnost kolektoru 78,6 %
a1 (W/m2K) 3,620
a2 (W/m2K2) 0,021
Maximální provozní tlak 1000 kPa

Plochý, rámový solární kolektor s trubkovými vývody určený pro vertikální montáž v solárních systémech s oběhovým čerpadlem.  
Solární sklo o tloušťce 4 mm je těsněno silikonovým těsněním. Maximální přenos tepla mezi absorpční plochou a měděnou 
mřížkou je dosažen díky nejmodernější technologii laserového svařování. Kolektory se připojují k hydraulickému systému pomo-
cí svěrných šroubení IVAR.SOLAR. Kolektory se spojují paralelně s maximálním počtem 6 ks v jedné řadě.

IVAR.SOLAR ARIS 2004V 
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SOLÁRNÍ SYSTÉMY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Půdorysná plocha 2,03 m2

Absorpční plocha 1,78 m2

Skladovací rozměr 1040 x 2040 mm
Krycí sklo bezpečnostní, solární, tloušťka 4 mm
Připojovací vývody přírubové Ø 26 mm
Vana kolektoru výlisek z nekorodujícího Al-Mg plechu
Pouzdro senzoru pro senzor Ø 6 mm
Tepelná izolace minerální plsť
Celkový kapalinový obsah 1,7 l - pouze nemrznoucí směs GEL.TERMOL G50
Celková hmotnost 35 kg
Konverzní vrstva ALOx
Schopnost sluneční absorpce α AM1.5 min 0,95
Tepelná emisivita ε 82 °C max. 0,16
Optická účinnost 81 %
Pracovní teplota pod 100 °C
Stagnační teplota při záření 1000 W/m2 
a teplotě okolí 30 °C 170 °C 
Maximální přetlak teplonosné kapaliny 600 kPa
Doporučený průtok nemrznoucí kapaliny 30 - 100 l/h na jeden kolektor
Energetický zisk z kolektoru* do 1 000 kWh/rok
*Energetický zisk kolektoru je závislý na způsobu použití, geografické poloze, 
  orientaci kolektoru a mikroklimatických podmínkách.

Plochý kolektor s lyrovým absorbérem s nízkým hydraulickým odporem a pří-
rubovými vývody ø 26, určený pro horizontální montáž v solárních systémech 
s oběhovým čerpadlem. Skládá se z kompaktní lisované vany, ve které je po-
mocí zasklívacího rámu z nekorodujících hliníkových profilů upevněno bezpeč-
nostní solární sklo. Absorbér z tvarovaného Al-Mg plechu s vysoce selektivní 
konverzní vrstvou obepíná měděné trubky v lyrovém uspořádání. Přírubové 
vývody se připojují k hydraulickému okruhu rychlospojkami Ø 26. Kolektory se 
spojují paralelně, s maximálním počtem 5 kusů v jedné řadě.

ZÁVISLOST TLAKOVÉ ZTRÁTY 
KOLEKTORU TS 330 

NA PRŮTOKU VODY (PŘI 20°C)

IVAR.SOLAR TS 330 

tla
ko

vá
 z

tr
át

a 
(k

Pa
)

průtok (l / h)

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Půdorysná plocha 2,09 m2

Absorpční plocha 1,92 m2

Skladovací rozměr 1030 x 2030 x 87 mm
Krycí sklo bezpečnostní temperované sklo 4 mm 
Připojovací vývody Cu 22 mm
Rám kolektoru hliníkový profil 
Povrch kolektoru (zadní strana) AlZn 0,5 mm
Tepelná izolace minerální vlna
Úhel instalace min. 15° - max. 75°
Celkový kapalinový obsah 1,97 l - pouze nemrznoucí směs 
 GEL.TERMOL G50
Celková hmotnost 49,6 kg
Absorbér Cu  
Sluneční absorpce 95 % +/-2 %
Tepelná emisivita 5 % +/-2 %
Stagnační teplota  +191 °C 
Účinnost kolektoru 75,9 %
a1 (W/m2K) 3,038
a2 (W/m2K2) 0,042
Maximální provozní tlak 1000 kPa

Plochý, rámový solární kolektor s trubkovými vývody určený pro horizontální montáž v solárních systémech s oběhovým čerpa-
dlem. Solární sklo o tloušťce 4 mm je těsněno silikonovým těsněním. Maximální přenos tepla mezi absorpční plochou a mědě-
nou mřížkou je dosažen díky nejmodernější technologii laserového svařování. Kolektory se připojují k hydraulickému systému 
pomocí svěrných šroubení IVAR.SOLAR. Kolektory se spojují paralelně s maximálním počtem 6 ks v jedné řadě.

IVAR.SOLAR ARIS 2004H 
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