


 

HASZNÁLNI A NAPOT 
 
Energia árnyoldalak nélkül 

A legjobb válasz a fojtogató energiahiányra a megújuló energiafaj-
ták használata – mint például a napfény, amely mindannyiunk szá-
mára ingyenesen és korlátlanul áll rendelkezésre. Csak a Nap 
garantál folyamatos, évmilliókig tartó ellátási biztonságot és állandó 
árakat – felülmúlhatatlan érvek szólnak az átfogó és sokrétű fel-
használása mellett. 

Egyszerű működési elv 

A napkollektoros rendszerek működési elve egyszerű: a napsugár-
zás felmelegíti a szolár folyadékot a napkollektorban. 
Keringetőszivattyú gondoskodik a körforgásról és szállítja a felme-
legedett hőhordozót a tárolóhoz, ahol a használati melegvíz készül. 
Az így nyert és eltárolt energia hasznosítható alacsony hőmérsékle-
tű fűtési rendszerekben vagy úszómedencék fűtésére is. 

Napenergia egész éven át 

A napkollektoros rendszerek nem csak nyáron működnek. Nyáron a 
használati melegvíz igény 100%-át fedezhetjük napenergiával, de a 
téli és az átmeneti hónapokban is törekedhetünk akár 60% szolár 
fedezetre. A Napnak, mint energiaforrásnak a használata nagy 
megtakarítási lehetőségek rejt a fosszilis energiahordozókkal szem-
ben, és emellett óvja környezetünket is. 

 



 

SIKO INTEGRAL KOLLEKTOROK 
 
Modern építészeti stíluselemek 

A korszerű energiatermelés megújuló források nélkül már elképzel-
hetetlen, és a modern energetikai elképzelések már nem rendel-
keznek olyan merev határvonalakkal. A SIKO INTEGRAL soroza-
tunk fogja össze homlokzati, vagy egyéb, különleges alakú nagy 
felületű kollektorainkat (daruzható vagy félkész modulok). A termé-
ket úgy terveztük, hogy Ön maradéktalanul megvalósíthassa méret-
re, színre, alakra vagy elhelyezésre vonatkozó elképzeléseit. 

Diszkrét és hangsúlyos 

A SIKO INTEGRAL kollektorok tetszés szerint diszkéten integrálha-
tóak az épület külső héjába, vagy mint hangsúlyos építészeti ele-
mek kerülhetnek a figyelem középpontjába, különleges alakjukkal, 
keretük vagy abszorberük színével. 

Napenergia egész éven át 

A SIKO INTEGRAL kollektorok a méltó válasz piacon tömegével 
található egyforma és jellegtelen megoldásokra. Csak ezek a kollek-
torok képesek ilyen egyedi és tetszetős formában megjelenni az 
épületen. 



 

HATÁRTALAN LEHETŐSÉGEK 
 
A legkisebb részletéig változatos 

A SIKO INTEGRAL napkollektorok különlegesen változatosak 
tudnak lenni. Elképzelheti az Ön számára ideális megoldást, majd a 
kollektorokat igény szerint helyezheti el a tetőn, az erkélyen vagy 
akár a homlokzaton, legyen szó akár családi házról, akár nagyobb 
létesítményről. 

A vágyait megvalósítva 

A SIKO INTEGRAL kerete, abszorber felülete és hátlapja az Ön 
elképzeléseinek megfelelően készülhetnek egységes színben vagy 
akár különbözőekben is, és ez a magas szelektivitású bevonatnak 
köszönhetően nem befolyásolja a teljesítmény adatokat. Kollektora-
ink teljesen az Ön igényeire szabhatóak. Az elhelyezésre vagy a 
különleges alakra (például hajlatok vagy háromszögű formák) vo-
natkozó kívánságait messzemenően figyelembe tudjuk venni.  

Többszörös megtakarítás 

Az erkélyek és homlokzatok tökéletes helyek a napenergia össze-
gyűjtésére. A 90°-os kollektor hajlásszögnek számos előnye van: 

� jobb téli kihasználtság a nap alacsony állásszöge mellett 
� a túlhevülés elkerülése a nyári hónapok alatt 
� homlokzatra vagy erkélyre helyezve más építőanyagok 

árát is megtakaríthatja 



 

AZ EZERARCÚ ZSENI 
 
Határtalanul alkalmazkodó 

A SIKO INTEGRAL napkollektorok lehetővé teszik, hogy felületeik 
már az új épületek tervezésekor tökéletesen a szerkezetbe integrál-
hatóak legyenek, illetve felújításkor optimálisan felszerelhetőek 
legyenek. 

Változtassa a tetőt, az épület elejét vagy akár csak a homlokzat 
egyes szakaszait naperőművé! A formát Ön határozza meg, a 
megvalósítás és az elérhető legmagasabb teljesítmény a mi dol-
gunk. 

Napenergiával elegánsan 

Ipari vagy lakóépületek elegendő napenergiával történő ellátásához 
általában több száz négyzetméter felületre van szükség. Ez a SIKO 
INTEGRAL kollektorok egyik erőssége: nagyméretű, egységes 
felületeket hozunk létre, például teljes tetőfelületeket helyettesítve, 
vagy szabadban álló napkollektor mezőket építünk, hozzájárulva a 
korszerű energiaellátó rendszerek létrehozásához. 



 

MŰSZAKI ADATOK 
 
A legmagasabb színvonal 

Napkollektoraink hosszú élettartama és állandó magas hozama 
évtizedes kitartó munkánk eredménye két stabil oszlopon nyugszik: 

A legjobb alapanyagok 

Különös figyelmet fordítunk beszállítóink kiválasztásánál az elérhető 
legmagasabb minőségre. 

A leggondosabb feldolgozás 

Elsőrangúan képzett munkatársaink munkája és aprólékos figyelme 
kíséri végig a napkollektorok gyártását, garantálva ezzel vásárlóink 
megelégedettségét. 

Alumínium keret  
rögzítő horony-
nyal,   tető feletti 
vagy  tetőbe süly-
lyesztett szere-
léshez 

Hátfal 
(alkalmazási területenként 
eltérő 

Magas hőmérsékletállóságú ásványgyapot hőszigetelés 
üvegfátyol kasírozással 

Nagy szelektivitású bevonattal 
ellátott réz abszorber 

Különleges, vasban szegény 
szolár üvegezés 

Körkörös hőszigetelés 

Portól védett átszellőz-
tetés 

Porszórt szegély vagy 
takarólemez 

Alumínium záróprofil 
beépített, háromszoros 
tömítéssel 

Méretek 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollektor tömege 
Bruttó kollektor felület 

Apertúra felület 
Abszorber anyaga 

Hatásfok 
Szögkorrekciós tény. 

Hőszigetelés 
Keret anyaga 

Keret színe 
Hátfal 

Üvegborítás 
Tömítés 

Csatlakozó csonkok 
 

Tanúsítványok 

 
         változó         váltózó         változó 

 
 
 

         változó         váltózó         változó 
 
138 mm           138 mm        138 mm        138 mm 
 
25 kg/m2 
0,5 m2 – kb. 250 m2 
(Pl. 3,3 m2 kollektor felület esetén) 2,89 m2 
Nagy szelektivitású teljes felületű rézből készült abszorber 
η0a = 0,769; a1a = 3,190 W/(m2K); a2a = 0,015 W/m2K) 
0,93 
50 mm vastag párásodásgátló ásványgyapot 
Porszórt alumínium 
Standard: RAL8019 vagy natúr alumínium, opcionálisan tetszőleges 
Különösen stabil és ütésálló fa vagy szendvicspanel 
Különlegesen magas fényáteresztő képességű prizmaüveg 
Párásodásgátló minőség 
16 standard, illetve szabadon választható pozíció, jelölt előremenő és visszatérő csonkok 
 
Solar Keymark (011-7S776 F), Austria Solar Gütesiegel 
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Daruzható kivitel 
2130 – 9390 mm 
Nagy felületű kollektor 
2130 – 10430 mm 
Daruzható kivitel 
1092 – 3000 mm 
Nagy felületű kollektor 
1092 – 6070 mm 

Típus 
Daruzható/Nagy 
felületű kollektor 
 

Homlokzati 
kollektor 

 

Erkély 
kollektor 

 

Különleges 
kollektor 

 



 

SZOLGÁLTATÁSAINK 
 
Tervezés és kivitelezés 

Minden napkollektoros rendszert gondosan tervezünk meg, ezért ki 
tudjuk elégíteni a létesítmények üzemeltetőinek egyéni elvárásait és 
kollektorainkat az épületekhez tökéletesen tudjuk illeszteni. Ener-
giaellátó berendezéseket állítunk elő, amelyek a legmodernebb 
hőtermelő berendezések közé tartoznak, és azokat intelligens 
módon kombináljuk a legjobb minőségű rendszerelemekkel, évtize-
des tapasztalataink alapján. 

Hálózatunk mindenkor az Ön rendelkezésére áll 

Minden napkollektoros rendszer sikere nagymértékben függ annak 
kivitelezésétől. Figyelmébe ajánljuk országos és nemzetközi hálóza-
tunkat és együttműködő partnereinket, akiket rendszeresen kép-
zünk és ellátunk minden szükséges és napra kész információval. 

Megvalósítás 

A szakszerű kivitelezés és üzembe helyezés kulcsfontosságúak 
minden napkollektoros rendszer telepítésénél. Rendelkezésére 
állunk a tervezéstől a kivitelezésig, készséggel megvitatunk és 
megválaszolunk valamennyi felmerülő kérdést.  

Honlapunk 

A www.solar.at honlapon mindenkor megtalálhatók vállalatunk, 
termékeink és partnereink aktuális információi. Naprakész informá-
ciót kaphat a napkollektoros rendszerek lehetőségeiről, gyorsan és 
egyszerűen kapcsolatba léphet velünk. 

Karbantartás 

A rendszeres, 1 – 2 évente történő szakszerű karbantartás biztosítja 
a napkollektoros rendszerek tartósan magas teljesítményét, az 
optimális energiahozamot. Forduljon hozzánk és partnereinkhez 
bizalommal! 

Egyszerű és mégis meg-
győző teljesítményű nap-
kollektoros rendszert ke-
res? Figyelmébe ajánljuk 
gyorsan telepíthető SIKO 
SUN kollektorainkat. 

Bővebb információt külön 
prospektusunkban, illetve 
honlapunkon talál. 




