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Przyjemne uczucie energii
słonecznej dla Twojego 
domu

Niezależna energia

Podgrzewanie wody

Energia dla światła

Dzięki połączeniu źródła baterii i paneli
słonecznych możesz być całkowicie
niezależny, sam wytwarzasz i
magazynujesz energię elektryczną.

Kolektor słoneczny VOBMAT do podgrzewania
wody użytkowej może zaoszczędzić 55 - 75%
kosztów dzięki przygotowaniu ciepłej wody
użytkowej.

VOBMAT wnosi światło LED do energii
słonecznej uzyskiwanej przez panel 
słoneczny, aby zaoszczędzić na kosztach energii
elektrycznej w domu lub domku letniskowym.



Kolektor słoneczny
All-in-One

system jest
niezależny od

energii
elektrycznej

 

Nasze ciśnieniowe kolektory słoneczne
są idealnym rozwiązaniem do
podgrzewania wody przy minimalnych
nakładach inwestycyjnych i szybkim
zwrocie. Łatwa instalacja, konserwacja i
obsługa.

Funkcjonalność 
Przy każdym nasłonecznieniu temperatura
powietrza wewnątrz szklanych rurek nagrzewa
się do 300°C i ogrzewa rurkę cieplną, która
przekazuje ciepło do końcówek w zbiorniku
ciśnieniowym i podgrzewa wodę. W izolowanym
zbiorniku ciśnieniowym zimna woda pozostaje
na dnie, a ciepła woda unosi się, skąd pobieramy
ją za pomocą przedłużonej rury spustowej.
Każda szklana rurka może osiągnąć moc do 
100 W. Woda w zbiorniku musi być pod stałym
ciśnieniem z wodociągu lub pompy, a ta sama
ilość jest automatycznie dodawana po pobraniu
ciepłej wody.

Budowa
Kolektor słoneczny składa się z rur próżniowych
wykonanych ze szkła borokrzemowego - próżnia
pomiędzy dwiema warstwami szkła pełni rolę
izolatora i zapobiega utracie ciepła. Wewnątrz rur
próżniowych miedziana rurka cieplna jest
owinięta folią aluminiową, aby wspierać
przekazywanie energii do miedzianych rurek
cieplnych, a następnie do miedzianych końcówek
wewnątrz zbiornika. W rurkach nie ma wody ani
innej cieczy. Izolowany dwuścienny zbiornik na
wodę pod ciśnieniem wykonany jest ze stali
nierdzewnej SUS-304-2B z pianką poliuretanową.
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System jest gotowy do natychmiastowej pracy i jest
dostarczany z uniwersalnym stelażem ze stali
nierdzewnej, która utrzymuje idealny kąt
nasłonecznienia 45°. Zestaw można postawić na
płaskim dachu lub w ogrodzie przy basenie. Stojak
można dostosować do kąta dachu
dwuspadowego.

Lokalizacja

Budowa Okres zimowy
Doskonała izolacja zbiornika zapewnia dobowy spadek
temperatury wody tylko o 6-10 °C. Zbiornik posiada
otwór 1'', który można wykorzystać do instalacji
elektrycznego dogrzewania wody w zbiorniku. Światło
słoneczne działa równie dobrze latem, jak i zimą.
Zalecamy jednak opróżnianie zbiornika zaworem
spustowym podczas mroźnych zim. Przyłącza
wodociągowe i kanalizacyjne mogą zamarznąć z powodu
niskiego zużycia wody i stania.

Urządzenie All-in-One można ustawić na płaskiej lub pochyłej
powierzchni, spełnia wymagania systemu dotyczące masy i obciążenia.
Najważniejszą rzeczą jest umieszczenie kolektora słonecznego w
kierunku południowym. Należy zwrócić uwagę na drzewa, budynki lub
inne przeszkody, które mogą zmniejszyć ilość światła słonecznego. 

zawór bezpieczeństwa (maks. 90°C)

rura próżniowa, podwójne szyby, 
rura cieplna

uniwersalny stojak ze stali
nierdzewnej

Maksymalny 
efekt



Moc rur próżniowych to 100 W w idealnych warunkach.

Ogrzewanie basenu

Ogólnie
Ciśnieniowy kolektor słoneczny z wbudowanym zbiornikiem zaspokoi
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w zależności od pojemności
zbiornika od jednej do sześciu osób w gospodarstwie domowym. W sezonie (od
marca do listopada) zapewniają bezpłatną ciepłą wodę bez dodatkowych
inwestycji. W miesiącach zimowych można zastosować elektryczne ogrzewanie
wody, na które system jest gotowy. Stanowi ekonomiczną alternatywę dla
drogich i wielkoskalowych systemów fotowoltaicznych.

Kolektor słoneczny może być używany jako samodzielna jednostka bez dalszego
podłączania do systemu ciepłej wody użytkowej. Dlatego idealnie nadaje się do
podgrzewania basenu. Można również znaleźć zastosowanie w ogrodach, na
kempingach czy w kurortach. System nie wymaga do swojego działania
jednostek sterujących, pomp ani zbiorników wyrównawczych. Dzięki temu jest
bardzo niezawodny i łatwy w instalacji, obsłudze i konserwacji. Woda jest tylko w
zbiorniku i wypływa z niego pod ciśnieniem. 

Zbiornik jest gotowy na ciśnienie do 6 bar. Cały system ogrzewania wodnego
można postawić na ziemi za pomocą dostarczonego stojaka i może dostarczać
wodę na wyższe kondygnacje budynku. Zestaw można również umieścić na
dachu budynku. Stojak, który wchodzi w skład dostawy, przeznaczony jest do
ustawienia na ziemi lub bezpośrednio na dachu. Posiada idealny kąt 45°.

Innym sposobem wykorzystania słonecznego ogrzewania wody jest
podłączenie do filtra basenowego lub prysznica w ogrodzie i
cieszenie się darmową energią słoneczną. All in One doskonale
nadaje się do tego zastosowania ze względu na łatwą instalację,
łatwą obsługę i doskonałe wyniki. System filtracji twojego basenu
zapewni ciśnienie i cyrkulację wody. A dzięki stali nierdzewnej 
SUS-304-2B zbiornik jest odporny na popularne chemikalia
basenowe.

Korzyści
brak regularnej
konserwacji
łatwa instalacja
bardzo długa żywotność
ekologia
niezależny od
elektryczności
szybki zwrot z inwestycji

Odporność na grad: 25 mm

Izolacja termiczna min. 50 mm

Anoda magnezowa chroni środowisko
wewnętrzne zbiornika przed korozją
galwaniczną.



VOBMAT.PL Sp. z o.o.
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320
50-020 Wrocław
NIP PL8971866284 

tel.:
e-mail:
web:

+48 666 158 438
biuro@vobmat.pl 
www.vobmat.pl

7000 kolektorów słonecznych VOBMAT All-in-One
sprzedanych w całej Europie

Uczestniczymy w
targach branżowych

na terenie całej
Polski

„Korzystamy z kolektora słonecznego 200 w domku,
gdzie naprawdę obniżyliśmy koszty eksploatacji i
zwiększyliśmy wykorzystanie naszego czasu wolnego” –
Marian, Olsztyn

„Mój mąż kupił urządzenie zeszłej wiosny, zainstalował
je na dachu, żeby nie przeszkadzało, a ciepła woda
płynie naprawdę bez problemu. Jako rezerwę mamy
bojler elektryczny, ale w sezonie prawie się nie włącza.
Woda w zbiorniku długo utrzymuje temperaturę.”-
Ilona, Bydgoszcz

„Nie wierzyłem, że sprawdzi się to również w naszych
warunkach. Ale przekonał mnie sąsiad, który już od
dawna ma w ogrodzie kolektor. Instalacja była łatwa,
wszystko działa. Mogę polecić Vobmat."- Bartosz, Opole

Zadzwoń po
darmową konsultację


