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00  7 Napkollektorok  

Látogasson c-1 a 
www.veluxhu ion-
lapra, és kalkulálja ki 
az ajánlott kollektor-
felületet és a várható 
hozamot a VELUX 
Szolár Kalkulátor cc-
gítségéveli 

Minőség és esztétikum 

A VELUX szolárrendszer legfontosabb jellemzői a kiváló 

formatervezés, a nagy teljesítmény, a problémamentes 

beépítés és a kiemelkedően hosszú élettartam. 

Új és régi épületekhez 
A VELUX napkollektor tökéletesen illeszkedik a tető-

felLiletbe, mert megjelenése a VELUX tetőtéri ablako-

kéhoz hasonló. Ebből adódóan a tetőtéri ablakokkal 

kombinálva, azok burkolókerotével építhető  be a tető-

be. Bármilyen tetőfelületbe integrálható, mert töké-

letesen illeszkedik az újépítésű  házakhoz és korábban 

épült házak tetőszerkezetéhez is. 

Könnyen és gyorsan szerelhető  
A napkollektorok daruzás nélkül, kézzel építhetők a 

tetőbe. Több napkollektor beépítése is egyszerű: a 

kollektorok egymás mellé történő  beépítése flexibilis 

csövekkel (ZER) oldható meg, melyeket szintén tőlünk 

rendelliet meg. A VELUX napkollektorok báriinlyen 

szolárrendszerhez csatlakoztathatók. 

A VELUX napkollektorok 15° és 90° közötti tetőhajlás 

esetén alkalmazhatók, elhelyezéstiket a maximális 

kihasználás szempontjából 30°-60° közötti haj lásszö-

gű, déli tájolású tetükön javasoljuk. 

Csúcsminőségü anyagok 

A napkollektor alumíniumból készült tokszerkezete 

vastag, nagysűrűségű  ásványgyapot hőszigetelést 

tartalmaz, amelynek köszönhetően a hőveszteség mini-

mál is. A hőelnyelő  felület rézlemezből készült szelektív 

abszorbens bevonattal. Ez biztosítja a napból érkező  hő  
legjobb hasznosítását. A lemezre a meleg vizet továb-

bító rézcsöveket lézertechnológiával rögzítik, amelynél 

nem látszanak a hegesztési varratok. 
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A VELUX napertergia-hasznositó 
terrnékcsaládiának legfőbb eleme a 
háztar lási melegvíz-előáll ítás céljá-
ra alkalmazható kollektor. 
A napkollektor beépitése a standard 
VELUX burkolókeretekkel történik. 
Négy különbözű  méretének kószön-
heSSen pedig tetszőlegesen komhi-
nálhaló a VELUX tetőtéri ablakokkal. 

( )' : Teljes kollektorfeliilet (rn) 

I ) 	Nettó kolkktorfeület (m2) 
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