
Łatwa instalacja

Montaż rurowych kolektorów próżniowych marki Junkers, 

nie powinien stanowić dla instalatora żadnego problemu. 

Najważniejszą kwestią jest bezpieczne przymocowanie 

kolektora do dachu lub fasady. Przyłącza znajdują się  

z obu stron kolektora. Zasilanie oraz powrót mogą 

być łączone elastycznymi przewodami z pozostałymi 

elementami instalacji solarnej. Do montażu kolektorów 

przeznaczony jest specjalny osprzęt, który jest znacznym 

ułatwieniem dla instalatora. Dzięki folii na powierzchni, 

kolektory mogą być napełniane także podczas słonecznej 

pogody, bez konieczności dodatkowego przykrycia.

Różnorodne możliwości montażu

Rurowe kolektory próżniowe typu VK 140-1   

i VK 280-1 z lustrem CPC mogą być montowane na połaci 

dachowej, na stojakach na dachu płaskim lub skośnym 

albo pionowo na fasadzie.

Typ VK:  
różnorodne  
zastosowania,  
łatwy montaż
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Przekrój poprzeczny rurowego kolektora próżniowego VK

Nowa generacja rurowych kolektorów próżniowych marki Junkers charakteryzuje się łatwym 
i wszechstronnym montażem. Różne możliwości montażu sprawiają, że kolektory typu VK są 
świetnym rozwiązaniem w wielu sytuacjach. 
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VK 280VK 140

Obudowa

Rura zasilania 

Rura powrotu

Izolacja cieplna 

Lustro CPC

U-rurka dla czynnika grzejnego

Aluminiowy element odbierający  

ciepło od absorbera

Wysokoselektywne pokrycie  

absorbera (360°)



Dwa typy kolektorów dopasowane do wymagań klientów

Nowe rurowe kolektory próżniowe serii VK marki Junkers, 

mogą być instalowane na dachach płaskich, skośnych 

lub na fasadach. Kolektor VK 140-1 składa się z 6 rur  

a jego powierzchnia wynosi 1,45 m2. Kolektor VK 280-1 

jest dwa razy większy i składa się z 12 rur.

Maksymalna moc ukryta za podwójnym szkłem

Rurowe kolektory próżniowe marki Junkers są  

chronione przez podwójne szkło. Przestrzeń między 

dwiema szklanymi powierzchniami wypełniona jest 

próżnią, która optymalnie izoluje rurki dla czynnika 

grzewczego i powoduje tylko minimalne straty ciepła.  

Dzięki temu, kolektory typu VK charakteryzują się  

w pogodowych okresach przejściowych ponadprzeciętnymi 

zyskami. Szkło, z którego wykonane są rury jest odporne 

na gradobicie zgodnie z normą DIN EN 12975 – 2.

Nowy lśniący element na Twoim dachu: rurowe kolektory próżniowe typu VK marki Junkers! 
Liczy się nie tylko estetyczny wygląd, ale przede wszystkim wysoka wydajność. Dzięki rurowym 
kolektorom próżniowym, otrzymacie Państwo najwyższe zyski ciepła w przeliczeniu na 
powierzchnię kolektora a wysoka jakość zapewni ich użytkowanie przez wiele lat.

Kolektory VK 140-1 i VK 280-1 wyposażone są w specjalne 

lustro CPC (Compound Parabolic Concentrator), które 

kieruje promienie słoneczne ze wszystkich kierunków  

w stronę rur i tym samym maksymalizuje zyski energii. 

Dzięki temu zabiegowi, kolektory VK 140-1 i VK 280-1 

dostarczają odpowiednią ilość ciepła do zasobnika  

o pojemności 300 l – wystarczy jedynie 4,31 m2 

powierzchni kolektora. Ceramiczna powłoka lustra 

zapobiega stratom i gwarantuje długą żywotność 

urządzenia. 

– różnorodne możliwości montażu

–  wysoka efektywność, dzięki podwójnym szklanym rurom 

wypełnionym próżnią, minimalizacja strat ciepła

–  oszczędność miejsca, dzięki kompaktowym wymiarom, 

generowanie dużej ilości energii na ograniczonej 

przestrzeni

–  lustro CPC, optymalizacja wykorzystania promieni 

słonecznych

– estetyczny wygląd

–  certyfikat Solar KEYMARK, odporność na gradobicie wg 

normy DIN EN 12975 – 2

Lustro CPC Najważniejsze korzyści:

Rurowe kolektory  
próżniowe:  
wysoka jakość,  
trwałość, estetyka



Stacje solarne

Oferta stacji solarnych odpowiada różnorodnym 

wymaganiom. Dzięki wcześniej zainstalowanemu 

osprzętowi, montaż jest łatwy i oszczędza czas.  

Zarówno pojedyncze jak i podwójne stacje solarne  

są wyposażone we wszystkie niezbędne dla obiegu 

solarnego elementy pracy oraz elementy  

zabezpieczające. Praktycznym rozwiązaniem jest 

zastosowanie w podwójnych stacjach solarnych  

(AGS5 i AGS10) zintegrowanego separatora powietrza.  

W związku z tym odpowietrznik na dachu nie jest już  

 

konieczny. Ze stacją AGS5, może być zintegrowany 

regulator solarny. Oznacza to mniejszy nakład pracy  

przy montażu i zbudowanie kompleksowego systemu, 

w którym wszystkie elementy są idealnie do siebie 

dopasowane. Pojedyncze stacje solarne przeznaczone są 

dla instalacji solarnych liczących od 1 do 10 kolektorów 

słonecznych, podwójne stacje solarne obsługują instalacje 

do 50 kolektorów. Dla instalacji złożonych z dwóch 

pól kolektorów lub dla dwóch użytkowników, mają 

zastosowanie oba typy stacji. Takie rozwiązanie może  

Energooszczędne kolektory słoneczne to tylko część szerokiej oferty solarnej marki Junkers. 
Oferujemy kompleksowe systemy solarne, wyposażone we wszystkie niezbędne elementy, które 
wchodzą w skład instalacji solarnej. Jako przykład niech posłużą stacje oraz regulatory solarne.

Precyzyjne wykorzystanie energii słonecznej:  
dokładna regulacja, kontrola i dopasowanie



VK 140-1 VK 280-1

Zastosowanie wspomaganie podgrzewania c.w.u., 
c.o. oraz podgrzewanie basenu.

wspomaganie podgrzewania c.w.u., 
c.o. oraz podgrzewanie basenu.

Montaż Dach skośny, płaski,  
na gruncie oraz fasadzie.

Dach skośny, płaski,  
na gruncie oraz fasadzie.

Powierzchnia brutto m2 1,45 2,86

Powierzchnia aperatury m2 1,28 2,57

Powierzchnia absorbera m2 1,29 2,58

Pokrycie absorbera wysokoselektywne wysokoselektywne

Waga kg 24 43

Pojemność absorbera l 0,97 2,12

Max. ciśnienie robocze bar 10 10

Wymiary

Długość mm 2060 2060

Szerokość mm 700 1400

Głębokość mm 100 100

 

być zastosowane wówczas, gdy kolektory są zainstalowane 

w kierunkach wschód-zachód. Warto zwrócić uwagę na 

to, że podwójne stacje solarne doskonale wkomponowują 

się w nasz program produktowy i tworzą zintegrowaną 

całość nie tylko pod względem technicznym, ale także 

estetycznym.

Regulatory solarne

Regulatory solarne są mózgiem całej instalacji solarnej. 

Ich zadanie polega na ciągłym porównywaniu temperatury 

w kolektorze z temperaturą zasobnika i w zależności od 

ich różnic, włączaniu lub wyłączaniu pompy solarnej. 

Szeroka oferta regulatorów solarnych serii TDS pozwala 

na ich wszechstronne stosowanie, niezależnie od tego czy 

instalacja przeznaczona jest tylko do przygotowania ciepłej 

wody użytkowej, czy także do wspomagania ogrzewania 

oraz czy posiada funkcje dodatkowe, jak sterowanie 

cyrkulacją lub obsługę modułu basenowego. 

Pojedyncza i podwójna stacja solarnaRegulator solarny


