
Z E S T A W Y  D O
P O D G R Z E W A N I A

W O D Y  A Q U A S Y S T E M
Zwrot inwestycji już po 2-3 latach! Trwałość nawet 30 lat!



Historia i opis:
Systemy ciśnieniowe AquaSystem to bardzo wydajne  
i proste urządzenia służące do uzyskania ciepłej wody. Zostały 
one zaprojektowane jako modyfikacja systemów glikolowych
składających się tradycyjnie z oprócz kilku kolektorów 
słonecznych, z dużego zbiornika dwuwężownicowego 
najczęściej 300l, grupy pompowej, naczynia glikolowego, 
przewodów glikolowych, sterownika i odpowietrznika.
Zestaw został uproszczony przez zastąpienie glikolu wodą, 
rezygnacji z naczynia glikolowego, przepływomierza oraz 
rezygnacji z dodatkowego zbiornika na ciepłą wodę

Systemy ciśnieniowe AquaSystem Solar-Tech wykorzystują 
borokrzemowe odporne na grad hartowane rury próżniowe 
pokryte  4-warstwowym absorberem, z miedzianymi rurkami 
ciepła heat-pipe w środku w których to znajduje się  specjalny 
płyn odporny na zamarzanie i wrzący już po osiągnięciu 
temperatury 15 stopni.
W ciągu dnia padające po różnymi kątami promienie słoneczne 
rozgrzewają rury próżniowe, a następnie miedziane rurki 
ciepła znajdujące się w tych rurach które przekazują ciepło 
do szyny zbiorczej, skąd za pomocą pompy przekazywane 
jest do zbiornika na ciepłą wodę. Układ jest bardzo odporny 
na brak odbioru ciepła, a uszkodzenie rury próżniowej nie 
powoduje zaprzestania pracy urządzenia- wystarczy tylko 
wymienić uszkodzoną rurę bez konieczności opróżniania 
całego układu i wymiany rurki ciepła. Do podłączenia zestawu 
wystarczy doprowadzić jedynie dwa przewody- wlotowy zimy 
oraz wylotowy ciepły. 

Skład systemów solarnych AquaSystem:
• specjalny markowy polski próżniowy kolektor słoneczny 

„heat-pipe’’ Solar-Tech typu SPE o gwarancji 11 lat,  
z bezpiecznikiem termicznym w opcji , produkowany wg 
niemieckiej technologii, 

• solidna konstrukcja ze stali nierdz. lub aluminium mocująca 
kolektor słoneczny do dachu, ściany lub na trawnik,

• grupa pompowa- trwała, energooszczędna pompa o mocy 
23W,

• polski sterownik solarny,
• odpowietrznik,
• dobrze izolowane przewody przesyłowe (stal nierdzewna 

karbowana odporna na wydłużenia z izolacją z aerożeli, 
kauczukową lub PES oraz PEX- do wyboru).

 
To idealne rozwiązanie podgrzewania wody np. dla domów 
jednorodzinnych, letniskowych, gospodarstw rolnych, 
agroturystyki lub małych firm.



ciepło ze słońca!

System ten jest przeznaczony do współpracy z istniejącym układem typu 
kocioł (piec)+zbiornik na wodę (zastosowanie typowe), lub może być 
montowany z dodatkowym zbiornikiem na wodę

IDEA: Zasilanie kolektora 
podłączamy do zimnej wody, a 
wyjście z kolektora słonecznego 
podłączamy do króćca 
cyrkulacyjnego. Dzięki temu 
uzyskujemy większą wydajność 
ogrzewania wody i dużo niższą 
cenę!.

CECHY SZCZEGÓLNE:
duża wydajność- gdyż zamiast glikolu ciepło odbiera 
woda która ma większą pojemność cieplną,
uproszczony montaż- podłączenie bezpośrednio 
pod używany już zbiornik poziomy lub pionowy 
1-wężownicowy,
mniejsze straty ciepła- mniejsze zbiorniki oznaczają 
mniejsze straty ciepła,
zabezpieczenie przed przegrzaniem- sterownik 
posiada funkcję ochrony kolektora przed 
przegrzaniem- funkcja urlopowa,
zabezpieczenie przed zamarznięciem- sterownik 
posiada funkcję ochrony instalacji przed 
zamarzaniem wody (wg danych firmy Paradigma 
ilość potrzebnej na to energii to tylko 1,5% 
wyprodukowanej przez solar energii),
niezawodność- w przypadku rozbicia mechanicznego 
jednej z rur cały system pracuje dalej,
gwarancja 11 lat na solary- w pełni obejmuje nawet 
ewentualne rozszczelnienia i uszkodzenia rur 
próżniowych, np. od gradobicia,
produkcja w Polsce- wszystkie podzespoły pochodzą 
z Europy

Cechy szczególne - 
wady

co kilka lat powinno się taką instalację oczyścić  
z kamienia kotłowego.

na zimę należy zapewnić zasilanie w energię 
elektryczną za pomocą UPS-a lub spuścić wodę  
z kolektora próżniowego.



ZESTAW AQUASYSTEM 15 AQUASYSTEM 20 AQUASYSTEM 25 AQUASYSTEM 30
Ilość osób (szt.) 2-3 3-4 4-5 5-6

Minimalna pojemność 
obecnego zbiornika (l) 80 120 160 200

Ilość rur próżniowych 
solara (szt.) 15 20 25 30

Cena specjalna: 2 699  3 099  3 499  3 999

JUŻ OD 
2699 ZŁ BRUTTO!

Setki usatysfakcjonowanych klientów korzysta już z naszych 
systemów solarnych.

Teraz możesz i Ty!

P.H.U. Solar-Tech 
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www. solar-tech.pl

Dane techniczne:


