
SECUSOL – 
kompaktni solarni 
sistem 
 
Kompaktnost in varnost za hitro montažo! 
 
Prednosti sistema SECUSOL 
 
Bolj kompaktno ne gre 
S solarnim sistemom SECUSOL nam je uspelo vse elemente 
solarnega tokokroga vgraditi v hranilnik toplote. Na ta način smo 
prihranili prostor, potreben za vgradnjo obtočne črpalke, 
regulatorja in raztezne posode. Bakrene cevi za povezavo enote 
SECUSOL in sončnih kolektorjev na strehi so dimenzij 2 × 12 
mm in se jih lahko vgradi tudi v manjše prezračevalne jaške.  
 
Poenostavljena vgradnja  
V naprej sestavljen hranilnik toplote močno poenostavlja 
montažo, odpade pa tudi montaža raztezne posode in 
odzračevalnika. Dodatno smo poenostavili polaganje cevi, saj 
zadostuje povezava z bakrenimi »mikrocevmi«, ki se dobavljajo 
v roli.  
 
 
Varen in zanesljiv z nizkim vzdrževanjem 
Pri izklopljeni črpalki solarna tekočina izteče iz kolektojev. To 
preprečuje pregrevanje tekočine v poletnem času in omogoča 
montažo brez odzračevalnika, zapore povratnega toka in 
raztezne posode. Potrebno vzdrževanje sistema se s tem 
zmanjša na najmanjšo možno mero.   
 
 
Trajno visoki donosi 
2 kolektorja tip C22 M10/C20M8 AR skrbita s pomočjo 
protirefleksnega stekla za visok delež pokritja potreb po topli 
sanitarni vodi. Sistem SECUSOL je bil testiran v testnem centru 
Saarbrücken TZSB in se ponaša z evropskim znakom kvalitete 
»Solarkeymark«.1     

  
 

 

                                                 
1 Testirana je bila naprava s površino kolektorjev 2,4 m2 

  

 

 

Secusol s plinskim 
ali oljnim gorilcem 

Secusol z električnim 
grelcem 

Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut  
 
OTTI nagrada za inovacijo SECUSOL 

SolarKeymark 011-7S020A 
Izpolnjujemo evropske norme 
DIN EN 12975, DIN EN 112976 
in DIN EN ISO 9000. Norme so 
veljavne v celotni EU. 



 
 

               

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patentirani princip delovanja kompaktnega solarnega sistema SECUSOL 
 
 
SECUSOL 250-2/350-2 solarni kompaktni 
sistem za pripravo tople vode v detajlih: 
 
- 2 EURO C22 M10/C20 M8 AR ploščata kolektorja 
 
- 1 set za montažo kolektorjev na streho ali set za  

postavitev kolektorjev na prosto, horizontalna lega! 
 

- 1 hranilnik toplote 250/350 l z dvema gladkocevnima  
izmenjevalcema toplote za solarni in ogrevalni krog, 
solarni regulator SUNGO S, črpalna enota in  
varnostni elementi 
 

- solarna tekočina DC 20, 2,5 litra 
 
- izčrpna montažna navodila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eso inženiring d.o.o. 
www.solarni-sistemi-wagner.si, e-pošta: sse@eso.si  

Sistem miruje 
Med mirovanjem se solarna 
tekočina umakne v 
izmenjevalec toplote (rdeče). 
Solani krog in kolektor sta 
napolnjena z zrakom 
(modro). 

Sistem v delovanju 
Med delovanjem solarna 
tekočina teče skozi 
kolektorje. Zrak je iztisnjen v 
zgornji del izmenjevalca 
toplote, kjer se oblikuje 
tanek sloj solarne tekočine 
in močno izboljša prenos 
toplote v kolektorju. 
 

zrak 
solarna 
tekočina 

Info 
 
Sistem je omejen na višino naprave 8,5 m in 
na skupno dolžino cevi 30 m. Povečanje 
števila sončnih kolektorjev ni možno. 
Dobavljiva je tudi izvedba s 350 l hranilnikom 
toplote (2 kolektorja) in izvedba z enim 
kolektorjem in 160 l hranilnikom toplote. 


