
 

 
 

 

 

FISA TEHNICA – SISTEM SOLAR 400 L 

 

 
COMPONENTA SISTEM :  

1. COLECTOR SOLAR, 8001288- Colector plat cu design unic - sticlă fără ramă  

- Performanță ridicată - eficiență 82%  
- Instalare simplă și rapidă - plug & flow  
- Format - vertical și orizontal  
- Gamă largă de sisteme de prindere pe acoperiș  
- Distanță minimă între acoperiș și colector  
- Suprafață absorbantă de mari dimensiuni  

 

Date tehnice  SKR500  SKR500L  
Nr. reg. Solar 
Keymark  

0011-7S 
1277F  

011-7S 1284F  

Dimensiuni (mm)  2079 x 
1240 x 

95  

1240 x 2079 x 95  

Greutate  38 kg  38,5 kg  
Suprafață brută  2.57 m²  

Supafață 
deschidere  

2,26 m²  

Suprafață de 
absorție  

2,30 m²  



 

 
 

 

Presiune maximă 
de lucru  

10 bar  

Debit recomandat  10 - 35 L/h/m²  
Conectare panouri  Max. 12 

bucăți 
paralel  

Max. 10 bucăți paralel  

Înclinație colector  Minim 15°, maxim 75°  
Conexiuni  4 x Cu18  

Suprafață 
colectoare  

Suprafață colectoare din aluminiu cu 
înveliș înalt selectiv  

Conexiune 
hidraulică  

Meander  

Absorție / emisie  95% / 5%  
Carcasă  Tablă din aluminiu rezistentă la apă 

sărată  
Izolație termică  Vată minerală 50mm  

Sticlă  sticlă solară securizată de 3,2 mm  
Factor de 
conversie ƞ₀a  

0,82  0,794  

Coeficient termic 
a₁a  

3,821  3,514  

Coeficient termic 
a₂a  

0,018  0,0147  

 

 

2. TANK STOCARE 300l DHW400PR2, 8001548 

 

Date tehnice   DHW400PR2 

Capacitate netă  L 365.5 

Diametru izolat  
m
m - 

Diametru ne-izolat  
m
m 700 

Înălțime izolat  
m
m 1591 



 

 
 

 

 

Înălțime ne-izolat  
m
m  

Înălțime de înclinare fara capac  
m
m 1713 

Greutate  izolație  
k
g 50 

    

Presiunea de lucru permisă pentru 
încălzire/ solar 

b
a
r 10 

Temperatura de funcționare 
permisă pentru încălzire/ solar 

°
C 95°/110 

Zonă de încălzire registru solar 
m
² 1.16 

Clasă de eficiență energetică   C 

 

 

3. VALVA SOLARA CU SUPAPA DE RETINERE RLGHE – VAS – KFE, 8001560 

 

-include controller solar cu 2 circuite ( pentru depozitare/ montare pe perete 

-design compact de ultima generatie 

-controler usor de utilizat, cu scheme solare prestabilite 

-flux de alimentare cu supapa de retinere, inclusive conexiuni pentru spalare si umplere 

-RLGHE pre-montat pe rezervorul de stocare 

 

5. VAS DE EXPANSIUNE AG25, 8001669 

 

- dezvoltat pentru sisteme solare, de incalzire si racire a apei 

- presiunea de lucru maxim 10 bar 

- temperature de functionare 70⁰ C ( pe diafragma ) 

- 25 l, presiune de admisie 2.5 bar, conector filet exterior ¾’ 

 



 

 
 

 

 

5.SET ACCESORII VAS EXPANSIUNE, 8001553 

 

- furtun ondulat din otel inoxidabil 

- supapa cap 

- suport de montare 

 

6. ANTIGEL FSK10, 80001665 

 

- protectie biodegradabila, anti-inghet si anti-coroziune 

- special dezvoltat pentru sisteme solare 

- PH-ul dupa diluare cu apa trebuie verificat periodic, nu trebuie sa scada sub 7,5. 

 

7. ALTE COMPONENTE 

 

- Set conexiuni hidraulice panou 
SKR500, 8001290 

    

- Set extinderi hidraulice panou 
SKR500,8001291  

    

- Tub corugat otel DN16, 8001630     
- Set coectori 2x1” ASK16SKR la tub 

corugat, 8001637 
    

- Set tranzitie 2xCu22 ASRLG16, 
8001648 

    

     
- Valva de amestec ¾’’ TBM20, 

8001696 
- Sistem de bare pentru prindere 3 

panouri solare, 8001298  
- Sistem de prindere pe acoperis 

inclinat din tigla, 8001293 

    

 

 


