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Вакуумно-тръбни 

колектори

Vitosol 200-T

Vitosol 200-T са високоефективни вакуумно-тръбни колектори,

работещи на принципа на Heatpipe.

Vitosol 200-T (Тип SP2A)

Вакуумно-тръбният колектор Vitosol 200-T 

(Тип SP2A) позволява независим от 

разположението монтаж. Той е подходящ 

за монтаж върху фасади, балкони и 

наклонени покриви, както за битови 

нужди, така и за индустриално 

приложение при големи обекти. Има 

елегантна визия, която го прави 

атрактивен елемент при нестандартни 

архитектурни решения.

Едно значително предимство на Vitosol 

200-T (Тип SP2A) е във възможността му 

за монтаж върху фасади с нагласяне на 

ъгъла на абсорбера с плюс/минус 25 

градуса за максимално използване на 

слънчевата енергия. За монтаж на 

балконски парапети е най-подходящ 

специалният балконски модул (1,26 m2 

абсорбираща площ) с намалена височина.

Vitosol 200-T (Тип SPE)

Вариантът Vitosol 200-T (Тип SPE) е с 

по-големи тръби (102 mm диаметър) и е 

идеален за легнал монтаж на плоски 

покриви при големи инсталации. 

Благодарение на по-голямото отстояние 

между тръбите абсорберите могат да се 

регулират с +/- 45 градуса.

Максимален топлобмен чрез Duotec при 

Vitosol 200-T (Тип SP2A)

За максимален топлообмен 

кондензаторите са изцяло затворени в 

патентован двойно-тръбен 

топлообменник Duotec от неръждаема 

стомана, който особено добре приема 

топлината и я отдава на протичащия 

топлоносител.

Бърз и лесен монтаж

Системата за монтаж върху покриви с 

покривни куки улеснява закрепянето на 

колектора Vitosol 200-T (Тип SP2A).

И при двата модела Vitosol 200-T се пести 

време при монтажа, тъйкато са 

необходими само две шини. При това за 

монтирането на тръбите не е необходимо 

да се отваря корпуса на замлера. Нови 

придържащи тапи в опорната шина 

възпрепятстват евентуално изплъзване 

на тръбите.

Тръбите са свързани със „суха връзка“, 

т.е. без директен контакт между 

соларната течност и топлоносителя, 

което позволява подмяната на всяка 

тръба по отделно, без да се източва 

инсталацията.

Vitosol 200-T

Тип SP2A

Лесен монтаж и бързо 

ориентиране на абсорбера в 

оптимална позиция благодарение 

на разчертанията за ъглите за 

съответния тип колектор.

Лесно и сигурно закрепяне на 

колектора чрез покривни куки
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Vitosol 200-T 

Тип SPE

102 mm диаметър на тръбите,  

идеален за големи инсталации

1 Al/Cu-блоков топлообменник

2 „Суха“ връзка, без директен 

контакт между соларната 

течност и топлоносителя

3 Събирателна тръба

4 Абсорбер с високоефективно 

селективно покритие

5 Heatpipe (топлинна тръба)

6 Лесна смяна и завъртане на 

тръбите

Vitosol 200-T 

Тип SP2A 

70 mm диаметър на тръбите

1 Високоефективна 

топлоизолация

2 „Суха“ връзка, без директен 

контакт между соларна течност 

и топлоносител

3 Двойнотръбен топлообменник 

Duotec 

4 Лесна смяна и завъртане на 

тръбите

5 Абсорбер с високоефективно 

селективно покритие

6 Heatpipe (топлинна тръба)

7 Опорна шина

Спечелете с тези предимства 

Vitosol 200-T, Тип SP2A и SPE

 Вакуумно-тръбни колектори, работещи на принципа на Heatpipe, 

гарантиращ сигурност и надеждност 

 Суха връзка без директен контакт между соларна течност и 

топлообменник, което позволява смяната на тръбите без да се източва 

инсталацията

 По-малка площ в сравнение с плоските колектори

 Константно висока ефективност без риск от замърсявания

 Алуминиев корпус на колектора

Vitosol 200-T, Тип SP2A

 Вакуумно-тръбни колектори с универсално приложение

 Атрактивна визия за нестандартни архитектурни решения при балконски 

и фасадни монтажи

 Защита от изплъзване на тръбите в опорната шина

 Лесен монтаж и бързо ориентиране на абсорбера

Vitosol 200-T, Тип SPE

 Разработен за големи инсталации и за легнал монтаж

 По-голямо разстояние между тръбите, което намалява засенчването при 

легнал монтаж върху плоски покриви

 Абсорберът може да се регулира с +/- 45 градуса
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Vitosol 200-T 

Тип SPE
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Тип
Vitosol 200-T

(Тип SP2A)

Vitosol 200-T

(Тип SP2A)

Vitosol 200-T

(Тип SP2A)

Абсорбираща m2 1,26 1,51 3,03

Брутна площ m2 1,98 2,36 4,62

Апертурна площ m2 1,33 1,60 3,19

Размери Шир. mm 885 1053 2061

Вис. mm 2241 2241 2241

Деб. mm 150 150 150

Тегло kg 33 39 79

Висман ЕООД

Бул. България 90, 1680 София

Тел: 02 / 958 93 53

Факс: 02 / 958 93 43

info-bg@viessmann.com

www.viessmann.bg

www.termopompa.bg

Издание   05/2013

Viessmann си запазва правото да прави технически промени.

Вашата фирма за отоплителна техника

Технически данни 

Vitosol 200-T

Тип
Vitosol 200-T

(Тип SPE)

Vitosol 200-T

(Тип SPE)

Абсорбираща m2 1,63 3,26

Брутна площ m2 2,75 5,39

Апертурна площ m2 1,75 3,49

Размери Шир. mm 1220 2390

Вис. mm 2257 2257

Деб. mm 174 174

Тегло kg 57 113


