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Modely Materiál Priemer Dĺžka Obal Vákuum Priepustnosť tyč

Ø 47x1500 borosilikátové sklo Ø 47 mm 1500 mm ALN/AIN-SS/CU ≤5x10-3 0,91 Ø 25 mm

Ø 47x1800 borosilikátové sklo Ø 47 mm 1800 mm ALN/AIN-SS/CU ≤5x10-3 0,91 Ø 25 mm

Ø 58x1500 borosilikátové sklo Ø 58 mm 1800 mm ALN/AIN-SS/CU ≤5x10-3 0,92 Ø 25 mm

Ø 58x2100 borosilikátové sklo Ø 58 mm 2100 mm ALN/AIN-SS/CU ≤5x10-3 0,91 Ø 25 mm

Detaily celosklennených vákuových trubíc
1) Štruktúra:                      celosklenený koncentrický  
                     dvoj trubkový geometer  
2) Sklo:                         borosilikátové                      
3) Absorbcia:                    >0.92                               
4) Vyžarovanie:                 <0.08 (80)                         
5) Vákuum:                        <5*10-3 Pa                           
6) Stagnácia                        >230/KW                         
7) Priemerná strata tepla:  <0.8w/                           
8) Životnosť        >15 rokov                              

Vákuové trubice Suntask  spájajú 12 výhod najnovších 
technológií, borosilikátového skla, komplexný systém povr-
chu ALN/AIN-SS/CU pohlcujúci teplo formujúc tak veľmi 
dobrý pomer medzi vysokým výkonom a málého odrazu. 
Pomocou medzivrstvy a vákua má unikátny efekt na teplo 
dosahujúcich až do 380°C počas priameho oslnenia, dosa-
hujúc silnú schopnosť ohrevu 

Vákuové trubice
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HEAT PIPE

Ideálna kombinácia vákuovej trubice a Heat pipe
1) vyššia efektivita tepla: zdokonalený teplotný prenos cez heat pipe, excelentný výberový 
absorbčný povrch a perfektná kombinácia s veľkým zachovaním vákuového tepla. 
 
2) Široká aplikácia Heat pipe:  vzhľadom na nižšiu teplotu majú rýchlejší štart, aj počas 
zamračeného dňa a umožnujú efektívne zozbierať teplo. Spoľahlivo fungujú aj pri teplote -30 
stupňov, keďže pracujú so špeciálnou solárnou kvapalinou. Nakoľko nie je v systéme voda, 
zvyšuje sa efektivita prevencie zníženia efektivity systému spôsobeného zamrznutím, prask-
nutím a rozťahovaním ako pri vode.  
 
3) Každá trubica funguje nezávysle a systém vie fungovať aj v prípade, že sa jedna trubica 
pokazí. Životnosť tohto systému je viac ako 15 rokov. 
 
4) Spoj medzi Heat pipe a vákuovou trubicou je výborne tesniaci
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Vylepšená technológia našich Heat Pipes, zaručujú vysoký 
výkon 

Veľmi prísne testovacie metódy zaručujú 100% kvalitu našich 
výrobov

Špeciálny nemrznúci tvar predurčujú naše Heat pipe trubice aj 
na chladné podnebie zaručujúc dlhú životnosť 
A Naše trubice  B trubice iných -riem 

Nová troj prvková technológia, špeciálne vhodné na 
dlhodobejšie stagnácie pri vysokých teplotách

A Naše Trubice 
B. Trubice iných -riem na trhu 
 
 
Rýchlejší štart a vyššia účinnosť sú tie najväčšie výhody našich 
Heat pipe trubíc. Pri rovnakých podmienkach našich testov, 
naše trubice sa zohrievajú v priemere o 30-50% rýchlejšie, a ich 
teplota je o 5- 30% vyššia
A, Naše trubice   B Trubice iných -riem na trhu

Výhody
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◆ Manifold (interiér): meď                  
◆ Manifold (exteriér): hliníková zliatina              
◆ Rozmery sklenených trubíc 58mm x 1.8m           
◆ Denná e/ektivita: ≥55% (≥42% v zime)          
◆ Odolnosť voči krúpom: 25mm                         
◆ maximálny tlak: 12 barov                          
◆ Povrch vákuových trubíc: ALN/AIN-SS/CU          
◆ Heat Pipe: nezamŕza do  -35 °C                 
◆ vstup/výstup: 22mm (3/4”)                                  
◆ obal manifoldu: strieborný (hliník originál), čierny    
   plast                 

Trúbky sú celé z medi s teplovodivým médiom.
 
Na výrobu konštrukcie Manifoldu sa používa hliníková zliatina vysokej pevnosti a dobrého 
obtoku vzduchu. 
 
Ich kombinácia zaručuje schopnosť zabezpečiť aj ohrej pri veľkej spotreby vody
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  Plocha osvitu      Absorbčná plocha

SR10-58/1800
SR15-58/1800
SR20-58/1800
SR30-58/1800 
 
 
 
 

SCM 01
SCM12-58/1800-01
SCM15-58/1800-01
SCM20-58/1800-01 
 
 
 

 
SCM 02
SCM12-58/1800-02
SCM15-58/1800-02
SCM20-58/1800-02
SCM30-58/1800-02

SR
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SU- SU-C kolektory

Princíp fungovania:

Ušľachtilý povrch vnútorného plášťa vákuovej trubice, premieňa slnečnú energiu na teplo a 
premení teplo do kovovej U typ trubice, pomocou hliníkového plechu. Tekutina vo vnútri 
(najčastejšie aglycolová voda- nemrznúca zmes) vo vnútri U trubice sa zohreje a teplo sa 
prenesie na vodu cez špirálu v zásobníku. 

CPC re2ektor
Maximálny výkon pri minimálnych rozmeroch. Trojdimenziálny 360° tvar absorbéra, pre najväčšií 
možný zberný povrch, aby zachytával ako priame tak aj difúzne žiarenie od rána až po večer

360°absorbér využíva solárnu energiu po celý rok najefektívnejším spôsobom, poskytujúc 
použivateľom grátis energiu aj za zlého počasia. V porovnaní s ostatnými kolektormi a absorbérmi, 
vďaka 360° technológií, absorbujú priame aj difúzne žiarenie v oveľa väčších množstvách.  
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Špeci-kácie 
◆ Zásobník vody (interiér): nerezová oceľ                
◆ Zásobník vody (exteriér): PVDF                        
◆ Rozmery sklenených trubíc: 58mm x 1.8m /     
   47mm x 1.5m
◆ Uchovateľnosť tepla: 72h                            
◆ Odolnosť voči krúpom: 25mm                            
◆ Životnosť:15 rokov                                 

FCM 
Centrálny ohrev vody pre školy, hotely, bazény 

Spájajú sa viaceré tepelné kolektory pre vyššie nároky na objem s kapacitou 1 000 - 30 000 l. 
V prípade potreby sa dá kedykoľvek pripojiť tepelné čerpadlo, kotol alebo iný do-ohrev.
Tento systém vyžaduje solárne kolektory, zásobník na vodu, ovládač, obehové čerpadlo a 
trubice.

Investujte do čistejšieho spôsobu, ktorý šetrí nielen prírodu, ale aj vašu peňaženku.

Investujte raz, bene-tujte doživotne!
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SFCY-01/02
Tento rozdelený tlakový systém je špeciálne určený pre RD. Kolektor je oddelený od zá-
sobníka, môže byť kolektor umiestnený na streche, alebo stene, kým zásobník môže byť 
umiestnený v dome. Tým zostanú viditeľné len kolektory na streche a zachová sa vzhľad 
strechy. 

Kolektor absorbuje solárnu energiu a prenesie ju do zásobníka cez obehové čerpadlo. Keď 
teplota v kolektory dosiahne požadovanú hodnotu, ovládač automaticky zapne obehové 
čerpadlo.  

Špeci-kácie: 
                            
◆ Tlak: 6 Barov                                       
◆ Denná efektivita: ≥55% (≥42% v zime)                 
◆ Uchovanie tepla: 72h - 80h                           
◆ Elektricý doohrev: 1.5Kw-3Kw                             
◆ Heat Pipe: nemrznúce do -35 °C                       

SFCY-150-15              
SFCY-200-20
SFCY-200-24             
SFCY-300-30              
SFCY-300-36              
SFCY-500-60
SFCY-700-80



13

Model Typy kolektorov Množstvo 
kolektorov

89:,34?"/D
2@()

Počet vý-
meníkov

Pracovná 
stanica

Digitálny
ovládač

Expanzná 
nádoba :%"1B'

5!"#

Kapacita 
zásobníku

Ceny 
EUR bez 
DPH

SFCY-150-15  SCM15-58/1800-01 TK-150L 1 XYDZ 868-C8 8L 150L Na dotaz

SFCY-200-20 SCM20-58/1800-01 TK-200L 1 XYDZ 868-C8 8L 200L 1 590

SFCY-200-24 SCM12-58/1800-01
,

TK-200LS 2 XYDZ 868-C8 8L 200L Na dotaz

SFCY-300-30 SCM15-58/1800-01
,

TK-300LS 2 XYDZ 868-C8 3.90 1 990

SFCY-300-36 SCM15-58/1800-01
, ,

TK-300LS 2 WS-II 868-C8 4.65 Na dotaz

SFCY-500-60 SCM20-58/1800-01
, ,

TK-500LS 2 WS-II 868-C8 7.80 2 590

SFCY-700-80 SCM20-58/1800-01
, , ,

TK-700LS 2 WS-II 868-C8 10.4 Na dotaz
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