
Slika 1: EURO C20/C22 – zmogljiv, vsestranski in hitro vgrajen 

EURO – sončni kolektor tip C20/C22 – TI  7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prednosti na prvi pogled 
 
Visok izkoristek s popolnostjo v 
detajlih 
 
EURO sončni kolektor ima zaradi 
izdelave z visokoselektivnim 
vakuumskim nanosom, na ploščati 
absorber, 60 mm debelo izolacijo in 
izolacijo brez toplotnih mostov na 
robovih kolektorja izredno nizke 
toplotne izgube. Izdelan je z visoko 
transparentnim solarnim varnostnim 
steklom, izvedba EURO C20 AR pa 
izdelana s Sunarc®-antirefleksnim 
steklom ki s pomočjo nanotehnologije 
donos poveča še za 6 – 10%.  
 
Visoko kvalitetni materiali 
 
Eloksiran aluminijasti profil, stabilna 
aluminijasta zadnja stena kolektorja,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
visoko transparentno varnostno steklo, 
vremensko odporno EPDM gumijasto 
tesnilo z vulkaniziranim kotnim 
spojem, ultrazvočno varjen, 
temperaturno obstojen absorber iz 
bakrene pločevine, garantirajo 
zanesljivo obratovanje skozi desetletja.  
 
Odlikovano razmerje med ceno in 
zmogljivostjo 
 
Preverjena kvaliteta po evropski normi 
EN 12975 in TÜV certifikacijo CE. 
Vedno znova izjemni rezultati testiranj 
na testih nemške potrošniške 
organizacije Stiftung Warentest in VDI 
ocena »Zelo dober ploščati kolektor z 
zrelo tehniko, najboljše razmerje med 

Visoko transmitivno ali 
antirefleksno varnostno 
steklo  

EPDM gumijasto tesnilo z 
vulkaniziranim kotnim 
spojem  

Eloksirani 
aluminijasti okvir  

Izolacija okvirja z vseh 
strani brez toplotnih mostov  

Selektivni nanos  

Ultrazvočno varjeni absorber iz 
bakrene pločevine  

60 mm izolacija  

Zadnja stena iz aluminija  



ceno in zmogljivostjo v njegovem 
razredu (VDI, 6/00) 
 
Enostavna in hitra montaža  
 
je zagotovljena s potrjeno preverjenimi 
montažnimi kompleti z enostavnimi 
ploskovnimi tesnili in izčrpnimi 
navodili za vgradnjo. 
 
Variabilna postavitev in hidravlične 
povezave 
 
- Montaža na streho 
Kolektorje se lahko s pomočjo strešnih 
sider in montažnih letev vgradi nad 
obstoječo strešno kritino v horizontalni 
ali pokončni legi. Strešna kritina 
ostane tudi med montažo v največji 
meri vgrajena. Strešna sidra ponujamo  

v izvedbi za praktično vse tipe streh. 
Zaporedno lahko povežemo do 4 
EURO kolektorje. Skupaj s 
pripravljenimi izoliranimi 
povezovalnimi cevmi je močno 
poenostavljeno povezovanje 
kolektorjev na strehi. Razdelilnih cevi 
na strehi ni potrebno izvajati.  
- Montaža v streho 
Vgradnja kolektorjev v streho je 
možna od naklona strehe 27° dalje za 
vse tipe streh izvedene s strešniki. V 
tem primeru se kolektorje vgrajuje 
pokončno, s priključki zgoraj. 
Zaključne pločevine so iz aluminija in 
plisirane svinčene pločevine in se 
lahko vgradijo brez lotanja.  
- Samostojna postavitev 
Pri samostoječi izvedbi se sončni 
kolektorji lahko postavijo v pokončni 
ali horizontalni legi in v različnih 
naklonih.   



Tehnični podatki 
 
Lastnost  EURO C20 AR  EURO C20 HTF  EURO C22 HTF  

Bruto površina/Neto površina 
(svetla površina po DIN 4757)  2,61 / 2,39 m²  2,24 / 2,02 m²  

Format (LxBxH, mm)  2.151 x 1.215 x 110  1.930 x 1.160 x 110  

Izkoristek po DIN 4757 del 4)  ηo = 85,4 %; k1 = 3,37 W/m²K; 
k2 = 0,0104 W/m²K²  ηo = 81,8 %; k1 = 3,47 W/m²K; k2 = 0,0101 W/m²K²  

Korekcijski faktor kota  (50°)  kdir =97 %,kdiff =94 %  kdir =94 %,kdiff =88 %  

Letni donos kolektorja (po ITW 5 
m²)  546 kWh/m²a  509 kWh/m²a  

Ohišje  Aluminij z izoliranimi robovi in zadnjo steno s 60 mm izoliacijo; specifična toplotna kapacitivnost 4,7 
kJ/(m²K)  

Zasteklitev 4 mm solarno varnostno steklo, 
sunarc® antirefleksni nanos  4 mm solarno varnostno steklo  

Transmitivnost τ = 96%  τ =91 %  

Absorber  Termoprevodna pločevina in cevi iz bakra, nazivni tlak 10 barov  

Abs.-Nanos Visokoselektivni vakuumski nanos, α =95 %, ε =5 %  

Abs.-volumen  1,3 l 1,1 l 

Prenosnik toplote  DC20 (Propylenglycol z inhibitorji), mešalno razmerje po specifikaciji  

Nazivni tlak (bar)  max. 10 bar  

Stojna temperatura. (po DIN 4757-
3)  232 °C  227 °C  

Tulka za temperaturni senzor  Notranji premer 6 mm  

Kolektorski priključek ½"-Zunanji navoj 

CE-oznake  TÜV-Ceritfikat 0036, EG-gradbeni test (Modul B) po smernici 97/23/EG  

Dopustne tlačne, napetostne 
obremenitve  2,25 kN/m²  

Dopusten kot postavitve  10 -85° za vgradnjo na streho in prosto postavitev, 27 -85° za vgradnjo v streho  

Teža 48 kg  43 kg  

 
Slika 2: Izguba tlaka [mbar]    Slika 3: Izguba tlaka [mbar]   
   

 
Pretok [l/h]                 Pretok [l/h] 

Slika 2 in Slika 3: Izguba tlaka v odvisnosti od pretoka in števila vgrajenih kolektorjev. Volumski tok je 30 l/m2h, nosilec toplote 
glikol 40% voda 60%, T vode 30°C, podatki ne vključujejo tlačnih izgub v povezovalnih in dovodnih ceveh. 
  
 
 



 
 
Slika 4: Izkoristek EURO C20 in C22 HTF in AR 
kolektorjev v odvisnosti od Tm-Tu (E=800W/m2), meritev 
opravil ISHF, Hameln po normi DIN EN 12975.  
 

 

 
Slika 5: Dimenzije kolektorjev EURO C20/EURO C22 
 

Nasvet za načrtovanje 
2.1. DIN Vetrne in snežne 
obremenitve 
Od januarja 2007 veljajo nove DIN 1055 
T4 in T5 norme za nosilne elemente streh . 
Potrebno je upoštevati informacije v 
dokumentu »Statične obremenitve 
montažnih sistemov«.   



Vezave kolektorjev 
 

 
Slika 6: Vezave kolektorjev C20 v horizontalni legi: možnost vezave do 4 kolektorjev. Nosilne letve potekajo vertikalno. Možno 
je kombinirati vzporedno in zaporedno vezavo (glej desno). 
 
 

 
Slika 7: Vezave kolektorjev C20 v vertikalni legi: možnost vezave do 4 kolektorjev. Nosilne letve potekajo horizontalno, Več kot 
4 kolektorje se poveže v kombinaciji vzporedne in zaporedno vezave. 
 

 

 
Slika 8: Vezave kolektorjev C22 v horizontalni legi: možnost vezave do 4 kolektorjev. Nosilne letve potekajo vertikalno. Možno 
je kombinirati vzporedno in zaporedno vezavo (glej desno). 
 
 

 
 
Slika 9: Vezave kolektorjev C22 v vertikalni legi: možnost vezave do 4 kolektorjev. Nosilne letve potekajo horizontalno, Več kot 
4 kolektorje se poveže v kombinaciji vzporedne in zaporedno vezave. 
 

o = lega 
strešnih sider 


