Calpak Quantum VTN Collector

A legjobb választás Europában
ha a legmagasabb hatékonyságot szeretné!
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Calpak Quantum VTN
Vákuumcsöves kollektor
Nagy hatékonyságú vákuumcsöves napkollektor parabolikus
reflektorral. Maximális energia hozam szórt sugárzás esetén is!
A Calpak 35 éves tapasztalattal rendelkezik kiváló minöségü
az idöjárás viszontagságainak is ellenálló, magas hatékonyságú
vákuumcsöves napkollektorok tervezésében és gyártásában.
A VTN napkollektorokat kifejezetten a következökre tervezték:
• Nagyon hosszú élettartam
• Tartósság
• Kimagasló teljesítmény kedvezötlen körülmények között is.
Gyenge napsugárzás, illetve alacsony környezeti hömérséklet
esetén is maximális hozamot biztosít.
A vákuum szigeteléssel kombinálva:
• A piacon egyedülálló ∅ 9,5mm réz U-Pipe és ∅18mm réz
osztó-gyüjtö biztosítja a kimagasló teljesítményt úgy,
hogy maximálisan hasznosítja a napsugárzást elenyészö
veszteség mellett.
• A piacon elérhetö legvastagabb, 0,8mm vastag alumínium
högyüjtö is növeli a napkollektor teljesítményét.
• A speciálisan kialakított tükörfényes parabolikus reflektor
segítségével kiválóan hasznosítja a szórt napsugárzást is.
Ezért a VTN napkollektor felhös idöben is kifejezetten
magas hozamot biztosít.
• A vákuumcsövek és a CFC mentes, vízbázisú PU szigeteléssel
ellátott gyüjtösín biztosítja a höveszteség nélküli szigetelést.
A VTN napkollektorok elérhetöek 12; 14 és 16 csöves kivitelben

Technikai adatok
12 VTN

14 VTN

16 VTN

Kollektor:
Befoglaló
méretek:

Magasság:

1600 mm

1600 mm

1600 mm

Szélesség:

1330 mm

1550 mm

1770 mm

Vastagság:

100 mm

100 mm

100 mm

Súly:
Abszorber felülete:

35 kg

41 kg

45,5 kg

1.96 m2

2.26 m2

2.61 m2

12

14

16

Vákuumcsövek száma:
Vákuumcsövek külsö átméröje:

47 mm

Vákuumcsövek hossza:

1500 mm

Maximális nyomás:

1.3 Mpa

Vákuumcsövek anyaga:

Borosilicate glass 3.3

Vákuum:

p < 0,005 Pa

Abszorber:
Belsö réz U-pipe:

∅ 9,52 mm, anyag 0,65 mm

Belsö alumínium högyüjtö:

Anyag 0,8 mm

Felületkezelés:

Szelektiv bevonat

Abszopciós tényezö:

a>0,92

Emissziós tényezö:

e<0,08

Belső abszorber cső:

∅ 33 mm

Höközlö folyadék:

Glycol

Szigetelés és burkolat:
30 mm
A gyüjtösínben lévö höszigetelés vastagsága:
Höszigetelö anyag:
Expanded polyurethane
(40-45 kg/m3)
Burkolat:

Eloxalt aluminum

Csatlakozási méret:
Reflektor:

∅ 18 v. ∅ 22 mm
High-reflection aluminum (CPC-Type)

Határértékek és hatékonyság:
Maximális üzemi hömérséklet:

220°C

Maximális üzemi nyomás:

10 bar

Pillanatnyi hatékonyság (ENEA):
Höveszteségi együttható (ITW):

Calpak-Cicero Hellas S.A.
9 Sygrou Ave., 11743
Athens, Greece

www.calpak.gr
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η0 = 0,665
a1 = 0,7

Az Ön kereskedö és telepítö partnere:
SOLAR MODULES Kft.
Bárdos Zsolt
+36-20/ 771-4335

info@solarmodules.hu - http://solarmodules.hu
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