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Płaski, pionowy kolektor słoneczny CFK-1 (F=2,3 m2)

Informacje podstawowe i cechy kolektora CFK-1

Kolektor CFK-1

Cechy • Wysokowydajny kolektor płaski o harfowej budowie wymiennika ciepła i powierzchni 
F = 2,3 m².

• Wysoka absorpcja energii słonecznej.
• Wykonany z trwałych, niezawodnej jakości materiałów.
• Odporność na warunki atmosferyczne.
• Unikalna, tłoczona z jednego arkusza blachy, stabilna obudowa w postaci aluminiowej wanny.
• Izolacja termiczna z wełny mineralnej o grubości 60 mm.
• Hartowana szyba o grubości 3 mm zgodna z EN12975.
• Profilowana uszczelka EPDM pomiędzy szybą a wanną.
• Kompensatory termiczne pomiędzy kolektorami ze stali kwasoodpornej.
• Aluminiowy stelaż montażowy.
• Rozwiązania systemowe z optymalnie dopasowanymi do siebie częściami składowymi.
• Krótkie czasy montażu dzięki kompletnie przegotowanym zestawom montażowym.
• Obustronna możliwość podłączeń hydraulicznych.
• Możliwość zastosowania różnego typu pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. zależnie 

od przeznaczenia i rodzaju instalacji.
• Do 10 sztuk w jednym szeregu.
• Możliwy montaż tylko w pionowej pozycji kolektora.
• Montaż zarówno na dachach skośnych, płaskich jak i elewacjach.
• Maksymalna temperatura pracy 196 °C.
• Ciśnienie robocze do 10 bar.
• Spełnia wymagania znaku ochrony środowiska „Błękitny Anioł”.
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Połączenia kolektorów CFK-1

Możliwości połączeń kolektorów CFK-1

Złącze zasilania Czy są wszystkie uszczelki?

2 x zaślepki
naprzeciw
przyłącza

Kołki gwintowane
M8 x 30 w dolnej części kolektorów

Kompensatory

Gliza 
zanurzeniowa

Złącze powrotu
(przy montażu w dachu
koniecznie wymagane)Przykładowy schemat zestawienia

trzech kolektorów CFK-1

Szerokość montażowa
dla pojedynczego rzędu kolektorów

Ilość kolektorów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Szerokość – montaż pionowy m X 2,23 3,36 4,49 5,62 6,75 7,88 9,01 10,14 11,27 
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Kolektor słoneczny CFK-1 i jego wyposażenie

Kolektor CFK-1 Typ Nr art.
Kolektor słoneczny CFK-1 77 01 090

Wyposażenie dodatkowe kolektora CFK-1

Artykuł Nr art.
Kompensator do połączenia kolektorów
Uwaga: Każde połączenie pomiędzy kolektorami wymaga 2 kompensatorów
przy 2 kolektorach CFK-1 = 2 kompensatory
przy 4 kolektorach CFK-1 = 6 kompensatorów

20 00 030

Zaślepki dla kolektorów słonecznych CFK-1
1 komplet = 2 szt.

24 83 744

Zestawy podłączeniowe do CFK-1 do montażu na i w dachówkach.
W komplecie: 2 specjalne złączki mosiężne ¾˝, 2 zaślepki.

24 82 410

Elastyczny zestaw podłączeniowy
do współpracy z zestawem połączeniowym CFK-1 do łatwego, elastycznego
przejścia przez dach.
W komplecie: 2 elastyczne przewody ze stali szlachetnej DN20, izolacja
odporna na warunki atmosferyczne, wysoką temperaturę i promieniowanie UV,
długość: ok. 1000 mm, przyłącze G¾˝ IG i G¾˝ AG wraz z izolacją.

24 82 381
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Zestawy montażowe do kolektorów CFK-1

Zestawy montażowe na dachu
do pokryć z dachówki ceramicznej

Artykuł Nr art.
AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 1 kolektora CFK-1
do montażu na listwach dachowych na dachówce ceramicznej.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 1 m) i 4 szt. wstępnie zmontowanych ha-
ków do dachówki.

24 84 129

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 2 kolektorów CFK-1
do montażu na listwach dachowych na dachówce ceramicznej.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m) i 6 wstępnie zmontowanych haków 
do dachówki.

24 84 130

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 3 kolektorów CFK-1
do montażu na listwach dachowych na dachówce ceramicznej.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 3 m) i 8 wstępnie zmontowanych haków 
do dachówki.

24 84 131

AluPlus poprzeczka wzmacniająca ramę przy obciążeniach śniegiem 
dla kolektorów CFK-1 
wymagane przy obciążeniu ciągłym od 2,4 kN/m², maks. do 4 kN/m².

dla 1 kolektora; w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 1 m) 
i 3 haków do dachówki

dla 2 kolektorów; w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 2 m) 
i 3 haków do dachówki

dla 3 kolektorów; w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 3 m) 
i 3 haków do dachówki

24 84 147

24 84 148

24 84 149

AluFlex-U rama montażowa (pionowa) CFK-1 
do optymalizacji położenia przy dachach płaskich (regulowane do: 20°, 30°, 45°).
Niezbędny montaż krokwi na dachu!

dla 1 kolektora, w komplecie: 2 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 2 kolektorów, w komplecie: 3 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 3 kolektorów, w komplecie: 4 AluFlex-U trójkątów nastawialnych

24 84 076
24 84 077
24 84 078

AluPlus osprzęt montażowy łączący szyny CFK-1
do połączenia 2 zestawów montażowych nadachowych.

24 83 481

Zestaw wyrównujący przy montażu na krokwi CFK-1 konieczny przy montażu 
na krokwi, jeżeli fala dachówki nie pasuje do krokwi, wyrównująca poziom.
W komplecie: 8 płytek wyrównujących i śrub do mocowania.

24 83 482
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Zestawy montażowe na dachu
do pokryć łupkowo-gontowych

Artykuł Nr art.
AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 1 kolektora CFK-1
do montażu kolektora na dachu z łupka.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 1 m) i 4 haki do łupka.

24 84 135

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 2 kolektorów CFK-1
do montażu kolektorów na dachu z łupka.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m) i 6 haków do łupka.

24 84 136

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 3 kolektorów CFK-1
do montażu kolektorów na dachu z łupka.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 3 m) i 8 haków do łupka.

24 84 137

AluPlus poprzeczka wzmacniająca ramę przy obciążeniach sniegiem
dla kolektorów CFK-1 wymagane przy obciążeniu ciągłym
od 2,4 kN/m², maks. do 4 kN/m².

dla 1 kolektora, w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 1 m) 
i 2 haki do łupka

dla 2 kolektorów, w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 2 m) 
i 4 haki do łupka

dla 3 kolektorów, w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 3 m) 
i 4 haki do łupka

24 84 076

24 84 077

24 84 078

AluFlex-U rama montażowa (pionowa) CFK-1
do optymalizacji położenia przy dachach płaskich (regulowane do: 20°, 30°, 45°)
Niezbędny montaż krokwi na dachu!

dla 1 kolektora; w komplecie: 2 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 2 kolektorów; w komplecie: 3 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 3 kolektorów; w komplecie: 4 AluFlex-U trójkątów nastawialnych

24 84 076
24 84 077
24 84 078

AluPlus osprzęt montażowy łączący szyny CFK-1
do połączenia 2 zestawów montażowych nadachowych.

24 83 481
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Zestawy montażowe na dachu
dla pokryć z blachy falistej / blachodachówki

Artykuł Nr art.
AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 1 kolektora CFK-1
do montażu kolektorów na blachodachówce/blasze falistej.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 1 m) i 4 śrub zaczepowych.

24 84 141

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 2 kolektorów CFK-1
do montażu kolektorów na blachodachówce/blasze falistej.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m) i 6 śrub zaczepowych.

24 84 142

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 3 kolektorów CFK-1
do montażu kolektorów na blachodachówce/blasze falistej.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 3 m) i 8 śrub zaczepowych.

24 84 143

AluPlus poprzeczka wzmacniająca ramę przy obciążeniach śniegiem 
dla kolektorów CFK-1 
wymagane przy obciążeniu ciągłym od 2,4 kN/m², maks. do 4 kN/m².

dla 1 kolektora; w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 1 m) 
i 2 śrub zaczepowych

dla 2 kolektorów; w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 2 m) 
i 4 śrub zaczepowych

dla 3 kolektorów; w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 3 m) 
i 4 śrub zaczepowych

24 84 153

24 84 154

24 84 155

AluFlex-U rama montażowa (pionowa) CFK-1
do optymalizacji położenia przy dachach płaskich (regulowane do: 20°, 30°, 45°).
Niezbędny montaż krokwi na dachu!

dla 1 kolektora, w komplecie: 2 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 2 kolektorów, w komplecie: 3 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 3 kolektorów, w komplecie: 4 AluFlex-U trójkątów nastawialnych

24 84 076
24 84 077
24 84 078

AluPlus osprzęt montażowy łączący szyny CFK-1
do połączenia 2 zestawów montażowych nadachowych.

24 83 481
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Zestawy montażowe w dachu
dla dachówki ceramicznej / łupka

Artykuł Nr art.
Zestaw do montażu w dachu na dachówce ceramicznej dla 1 kolektora CFK-1.
Maskownice do zabudowy architektonicznej dachu do kolektorów zamontowanych na 
dachówce ceramicznej, malowane proszkowo w kolorze ciemno-szarym. do optymalizacji 
położenia przy nachyleniu dachu (od 30° do 60°)

24 83 676

Zestaw do montażu w dachu na dachówce ceramicznej dla 2 kolektorów CFK-1.
Maskownice do zabudowy architektonicznej dachu do kolektorów zamontowanych na 
dachówce ceramicznej, malowane proszkowo w kolorze ciemno-szarym. do optymalizacji 
położenia przy nachyleniu dachu (od 30° do 60°).

24 83 518

Rozszerzenie do zestawu w dachu na dachówce ceramicznej dla 1 kolektora CFK-1. 24 83 519

Zestaw do montażu w dachu „z łupka” dla 2 kolektorów CFK-1.
Maskownice do zabudowy architektonicznej dachu do kolektorów zamontowanych 
na dachu z łupka, malowane proszkowo w kolorze ciemno-szarym. do optymalizacji 
położenia przy nachyleniu dachu (od 15° do 60°).

24 83 504

Rozszerzenie do zestawu w dachu „z łupka” dla 1 kolektora CFK-1 24 83 505

Zestaw do montażu w dachu „mnich mniszka”, dla 2 kolektorów CFK-1.
Maskownice do zabudowy architektonicznej dachu do kolektorów zamontowanych na 
dachu mnich mniszka, malowane proszkowo w kolorze ciemno-szarym. do optymalizacji 
położenia przy nachyleniu dachu (od 15° do 60°).

24 83 506

Rozszerzenie do zestawu w dachu „mnich mniszka” dla 1 kolektora CFK-1. 24 83 507
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Zestawy montażowe
dla powierzchni płaskiej lub fasady

Artykuł Nr art.
AluFlex-U rama montażowa (pozioma) dla 1 kolektora „TopSon F3-1Q“
do montażu kolektorów na powierzchni płaskiej (regulowane do: 20°, 30°, 45°)
lub ścianie.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m) i 2 AluFlex-U trójkątów nastawialnych

24 84 082

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 2 kolektorów CFK-1
do montażu kolektorów na powierzchni płaskiej (regulowane do: 20°, 30°, 45°) lub ścianie.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m) i 3 AluFlex-U trójkątów 
nastawialnych.

24 84 083

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 3 kolektorów CFK-1
do montażu kolektorów na powierzchni płaskiej (regulowane do: 20°, 30°, 45°) lub ścianie.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 3 m) i 4 AluFlex-U trójkątów 
nastawialnych.

24 84 084

AluPlus poprzeczka wzmacniajaca ramę przy obciażeniach śniegiem dla kolektorów 
„TopSon F3-1“ /„CFK-1“

dla 1 kolektora poprzeczka długości 1 m 
dla 2 kolektorów poprzeczka długości 2 m
dla 3 kolektorów poprzeczka długości 3 m

24 84 277
24 84 278
24 84 279

AluPlus osprzęt montażowy łączący szyny CFK-1
do połączenia 2 zestawów montażowych nadachowych.

24 83 481

Blacha maskująca dla 2 kolektorów CFK-1 zakładana pomiędzy dwoma kolektorami
pionowymi przy montażu w dachu.

srebrny
szary

24 82 459
24 44 452
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Zestawy montażowe na dachu
do pokryć łupkowo-gontowych

Artykuł Nr art.
Zestaw do montażu dwu rzędowego w dachu z dachówki ceramicznej 2 
dla 4 kolektorów „TopSon F3-1“ z listwą mocującą w kolorze ciemnoszarym.
Maskownice do zabudowy architektonicznej dachu do kolektorów zamontowanych
na dachówce ceramicznej, maskownice aluminiowe w kolorze ciemnoszarym,
przy nachyleniu dachu (od 20° do 60°)

24 84 020

Pojedyncze rozszerzenie zestawu do montażu dwurzędowego w dachu z dachów-
ce ceramicznej dla 2 kolektorów „TopSon F3-1“ z listwą mocującą w kolorze ciem-
noszarym
(2 x pionowy, 1 x poziomy)

24 84 023

Podwójne rozszerzenie zestawu do montażu dwurzędowego w dachu z dachówce 
ceramicznej dla 4 kolektorów „TopSon F3-1“ z listwą mocującą w kolorze ciemno-
szarym
(2 x pionowy, 2 x poziomy)

24 84 024

Zestaw do montażu trzyrzędowego w dachu z dachówce ceramicznej dla 6 kolekto-
rów „TopSon F3-1“ z listwą mocującą w kolorze ciemnoszarym.
Maskownice do zabudowy architektonicznej dachu do kolektorów zamontowanych
w linii dachu, maskownice aluminiowe w kolorze ciemnoszarym,
przy nachyleniu dachu (od 20° do 60°)

24 84 025

Pojedyncze rozszerzenie zestawu do montażu trzyrzędowego w dachu z dachów-
ce ceramicznej dla 3 kolektorów „TopSon F3-1“ z listwą mocującą w kolorze ciem-
noszarym
(3 x pionowy, 1 x poziomy)

24 84 026

Podwójne rozszerzenie zestawu do montażu trzyrzędowego w dachu z dachówce 
ceramicznej dla 6 kolektorów „TopSon F3-1“ z listwą mocującą w kolorze ciemno-
szarym
(3 x pionowy, 2 x poziomy).

24 84 027

Elastyczny zestaw podłączeniowy do montażu w dachu, położenie kolektorów: 
dwurzędowe, 
W komplecie:
elastyczne przewody ze stali szlachetnej DN16 i DN18, izolacja odporna na warunki at-
mosferyczne,wysoką temperaturę i promieniowanie UV, przyłącza do połączenia kolekto-
rów, zaślepki

24 84 101

Elastyczny zestaw podłączeniowy do montażu w dachu, położenie kolektorów: trzy-
rzędowe, 
W komplecie:
elastyczne przewody ze stali szlachetnej DN16 i DN18, izolacja odporna na warunki at-
mosferyczne,wysoką temperaturę i promieniowanie UV, przyłącza do połączenia kolekto-
rów, zaślepki

24 84 102
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Dane i wskazówki projektowe

Spadek ciśnienia CFK-1 
przy zastosowaniu ANRO 30 °C

1 kol.
3 kol.
5 kol.

7 kolektorów

10 kolektorów

przepływ objętościowy na kolektor (l/h)
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Wskazówki do doboru
poszczególnych elementów systemu

Przepływ: High-Flow (90 l/h x kol), ANRO (45/55) 20°C

Liczba 
kolektorów

Długość
przewodów 
solarnych 

m

Przewód 
solarny Ø 

mm

Grupa
pompowa 

Zasobnik 
c.w.u. 

Naczynie 
wzbiorcze 

2,5 bar

2
20 12x 1 10 SEM-1-300 12 
70 15x 1 10 SEM-1-300 12 

3
15 12x 1 10 SEM-1-400 12 
45 15x 1 10 SEM-1-400 18 

4
10 12x 1 10 SEM-1-500 18 
30 15x 1 10 SEM-1-500 18 
75 18x 1 10 SEM-1-500 25 

5
10 15x 1 10 SEM-1-750 25 
45 18x 1 10 SEM-1-750 25 

6
15 15x 1 10 SEM-1-750 25 
35 18x 1 10 SEM-1-750 25 
100 22x 1 10 SEM-1-750 35 

7
30 18x 1 10 SEM-1-1000 35 
70 22x 1 10 SEM-1-1000 35 

8
20 18x 1 10 SEM-1-1000 35 
60 22x 1 10 SEM-1-1000 35 

9
15 18x 1 10 SEM-1-1000 35 
45 22x 1 10 SEM-1-1000 50 
120 28x 1,5 10 SEM-1-1000 50 

10
25 22x 1 10 SEM-1-1000 50 
90 28 x 1,5 10 SEM-1-1000 50

UWAGA
wszystkie zasobniki i podgrzewacze c.w.u. → rozdział 7 „Podgrzewacze pojemnościowe  
(boilery c.w.u.), bufory dla c.o. i c.w.u.”

Zalecane kąty pochylenia kolektorów Solarne przygotowanie ciepłej wody 30° ± 5° 
Kombinacja solarnego przygotowanie ciepłej wody i solarnego 
wspomagania ogrzewania 

45° ± 5° 

Solarne wspomaganie ogrzewania 55° ± 5°

Maksymalne obciążenia od śniegu
przy nachyleniu od 30° do 45°
płaskich, pionowych kolektorów CFK-1

CFK-1 bez zestawu odciążającego z zestawem odciążającym
Maks.obciążenie płaskie 2.4kN/m2 4kN/m2 
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Wytyczne mocowania – stelaż na dachu skośnym

Wysokość budynku,
powierzchnia nacisku i siła wiatru

Wiatr

Siła wiatru 

>1m

>1m

Wysokość budynku

m 

Powierzchnia
nacisku wiatru

m 

Siła wiatru Fw

N

0-8 2,30 2030 

8-20 2,30 2800 

>20 2,30 Wymagane obliczenia 
indywidualne wg DIN10554 

Minimalne odległości przy kilku
kolektorach – stelaż na dachu skośnym

h

Wymiar otworów „h”

17°

d1

d >1m

>1m

δ

α

Nachyle-
nie

dachu α
°

Kąt dla
zmiany δ

°

Kąt 
nastawy

do poziomu
°

Wymiar
otworu h

cm

Odległość
d1

cm

Odległość
d

cm

15 30 45 117 (istniejący) 162 336 

20 10 30 32 47 245 

20 25 45 98 114 296 

20 40 60 153 173 327 

25 20 45 80 (istniejący) 77 266 

30 15 45 62 49 243 

30 30 60 117 (istniejący) 94 268 

40 20 60 80 (istniejący) 45 234 

45 15 60 62 28 222 
Kolektory w ustawieniu pionowym
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Wytyczne mocowania na dachach płaskich

Wysokość budynku,
powierzchnia nacisku i siła wiatru

Wiatr

Siła wiatru

Zabezpieczenie (ciężary)

Wysokość 
budynku

m

Powierzchnia
nacisku wiatru

m

Siła wiatru
Fw
N

Minimalne obciążenie
na kolektor 

kg

0-8 2,30 2030 175 

8-20 2,30 2800 295 

>20 2,30 Konieczne indywidualne obliczeniawg DIN1055-4 

Minimalne odległości rzędów
kolektorów

17°

>1m >1m

ββ

d1
d

h

Odległości między rzędami i kąty 
pochylenia dla kolektorów pionowych. 
(dane – Würzburg)

Kąt montażu β

°

Wys. 
otworów h

cm

Odległość d1

cm

Odległość d

cm

30 117(istnieje) 333 507 

45 (istnieje) 471 613 

Sugerowany dobór naczyń przeponowych

Liczba 
kolektorów

Pojemność 
naczynia 12 x 1 15 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1,5 

2  kolektory „CFK-1“ l 18 18 - - -
3  kolektory „CFK-1“ l 18 25 25 - -
4  kolektory „CFK-1“ l 25 25 35 - -
5  kolektory „CFK-1“ l - 35 35 35 -
6  kolektory „CFK-1“ l - 35 35 50 -
7  kolektory „CFK-1“ l - - 50 50 80 
8  kolektory „CFK-1“ l - - 50 50 80 
9  kolektory „CFK-1“ l - - 50 80 80 

Pola w kolorze szarym - zalecane.
Wartości zostały obliczone dla maksymalnych wydatków pomp solarnych Wolf.
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Dane techniczne kolektora CFK-1

A

B

C

Kolektor CFK-1
Obudowa

kW Głęboko tłoczona wanna z blachy Alu, odporność 
na wodę morską

Wymiary zewnętrzne
długość A mm 2099

szerokość B mm 1099
wysokość C mm 110

Powierzchnia brutto/pow. naporu wiatru zgodnie z DIN1055-4 m² 2,3 
Rzeczywista pow. absorpcji m² 2,0
Masa (bez czynnika) kg 36
Pojemność czynnika l 1,1 
Absorber Laserowo spawany absorber aluminiowy,

forma budowy: harfowe, wysokoselektywne pokrycie

Pokrycie 3,0 mm szkło solarne, odporne na gradobicie*
Izolacja wełna mineralna
Przyłącza G¾˝ płaskie z nakrętką 
Kąt ustawienia kolektora ° 15 do 90 
Optyczny współczynnik sprawności * % 71,2 
Współczynnik strat ciepła a1 * W/(m² K) 3,5 
Współczynnik strat ciepła a2 * W/(m² K) 0,0084 
Temperatura postoju* (dop. temp. pracy) °C 199 
Kąt padania promieni– współczynnik korekcjiK50° * % 95,2 
Efektywna pojemność cieplna C * kJ/(m² K) 4,723 
Maksymalne ciśnienie pracy bar 10 
Czynnik cieplny ANRO gotowa mieszanka (45% poj.)
Zalecany przepływ czynnika l/h 90(x liczba kolektorów) 
Strata ciśnienia przy 90l/h* mbar 1,5 
Nr znaku rejestrowego  –

UWAGA 
Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych  
instrukcjach. Aktualne ceny, numery indeksów, dodatkowe elementy wyposażenia patrz → 
WOLF „Cennik Technika Grzewcza ”.

* Wartości wg EN 12975
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Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1 (pionowe), TopSon F3-Q (poziome) (F = 2,3 m²)

Informacje podstawowe i cechy kolektorów TopSon F3-1, TopSon F3-Q

Kolektory słoneczne: TopSon F3-1 (z lewej), 
TopSon F3-Q (z prawej)

Cechy • Najbardziej wydajny kolektor płaski firmy Wolf o meandrycznej budowie wymiennika i po-
wierzchni F = 2,3 m².

• Wysoka absorpcja energii słonecznej.
• Wykonany z trwałych, niezawodnej jakości materiałów.
• Odporność na warunki atmosferyczne.
• Głęboko profilowana, stabilna obudowa postaci wytłaczanej aluminiowej wanny.
• Izolacja termiczna z wełny mineralnej o grubości 60 mm oraz dodatkowa izolacja boczna.
• Miedziany absorber z wysokoselektywnym pokryciem Tinox.
• Pryzmatyczna, hartowana szyba o grubości 3,2 mm zgodna z EN12975.
• Profilowana uszczelka EPDM pomiędzy szybą a wanną.
• Kompensatory termiczne pomiędzy kolektorami ze stali kwasoodpornej.
• Aluminiowy stelaż montażowy.
• Rozwiązanie systemowe z optymalnie dopasowanymi do siebie częściami składowymi.
• Krótkie czasy montażu dzięki kompletnie przegotowanym zestawom montażowym.
• Obustronna możliwość podłączeń hydraulicznych.
• Możliwość zastosowania różnego typu pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. zależnie od-

przeznaczenia i rodzaju instalacji.
• Możliwość połączeń do 10 szt. kolektorów w rzędzie i do 5 szt. przy podłączeniu jednostronnym.
• Montaż zarówno na dachach skośnych, płaskich jak i elewacjach.
• Możliwy montaż w wersji poziomej (TopSon F3-Q).
• Maksymalna temperatura pracy 198 °C.
• Ciśnienie robocze do 10 bar.
• Spełnia wymagania znaku ochrony środowiska „Błękitny Anioł”.
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Połączenia kolektorów TopSon F3-1, TopSon F3-Q

Możliwości połączeń kolektorów TopSon F3-1

Złącze zasilania

2 x zaślepki
naprzeciw
przyłącza

Kołki gwintowane
M8 x 30 w dolnej części kolektorów

Kompensatory

Gliza 
zanurzeniowa

Złącze powrotu
(przy montażu w dachu
koniecznie wymagane)Przykładowy schemat zestawienia

trzech kolektorów TopSon F3-1

KompensatoryPrzylącze zasilaniaTuleja

Kołki gwintowane
M8 x 30 w dolnej części kolektorów

2 x zaślepki
naprzeciw elementów 
przylączeniowych

Element przylączeniowy powrotu
(bezwzględnie wymagane w przypadku
montażu w dachu)

Przykładowy schemat zestawienia
trzech kolektorów TopSon F3-Q

Szerokość montażowa
dla pojedynczego rzędu kolektorów

Ilość kolektorów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Szerokość montażowa w pionie (F3-1) m X 2,23 3,36 4,49 5,62 6,75 7,88 9,01 10,14 11,27
Szerokość montażowa w poziomie (F3-Q) m 2,1 4,23 6,36 8,49 10,62 12,75 14,88 17,01 19,14 21,27
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Kolektory TopSon F3 i ich wyposażenie

Urządzenia energii odnawialnej
Systemy słoneczne
Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1 / F3-Q

Kolektory TopSon F3 Typ Nr art.
TopSon F3-1 (pionowy) rama w kolorze srebrnym 77 00 971 

TopSon F3-1 (pionowy) rama w kolorze ciemno-szarym 77 01 155 

TopSon F3-Q (poziomy) rama w kolorze srebrnym 77 01 544

TopSon F3-Q (poziomy) rama w kolorze ciemno-szarym 77 01 473

Wyposażenie dodatkowe 
kolektorów TopSon F3

Artykuł Nr art.
Kompensator do połączenia kolektorów
Uwaga: Każde połączenie pomiędzy kolektorami wymaga 2 kompensatorów
przy 2 kolektorach CFK-1 = 2 kompensatory
przy 4 kolektorach CFK-1 = 6 kompensatorów

20 00 030

Zaślepki dla kolektorów słonecznych CFK-1
1 komplet = 2 szt.

24 83 744

Zestawy podłączeniowe do CFK-1 do montażu na i w dachówkach.
W komplecie: 2 specjalne złączki mosiężne ¾˝, 2 zaślepki.

24 82 410

Elastyczny zestaw podłączeniowy
do współpracy z zestawem połączeniowym CFK-1 do łatwego, elastycznego
przejścia przez dach.
W komplecie: 2 elastyczne przewody ze stali szlachetnej DN20, izolacja
odporna na warunki atmosferyczne, wysoką temperaturę i promieniowanie UV,
długość: ok. 1000 mm, przyłącze G¾˝ IG i G¾˝ AG wraz z izolacją.

24 82 381
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Zestawy montażowe na dachu
do pokryć z dachówki ceramicznej

Artykuł Nr art.
AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 1 kolektora TopSon F3-1
do montażu kolektora na dachu z łupka.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 1 m) i 4 haki do łupka.

24 84 129

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 2 kolektorów TopSon F3-1
do montażu kolektorów na dachu z łupka.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m) i 6 haków do łupka.

24 84 130

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 3 kolektorów TopSon F3-1
do montażu kolektorów na dachu z łupka.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 3 m) i 8 haków do łupka.

24 84 131

AluPlus poprzeczka wzmacniająca ramę przy obciążeniach śniegiem dla kolektorów 
TopSon F3-1
wymagane przy obciążeniu ciągłym od 2,4 kN/m², maks. do 4 kN/m².

dla 1 kolektora, w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 1 m) 
i 2 haki do łupka

dla 2 kolektorów, w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 2 m) 
i 4 haki do łupka

dla 3 kolektorów, w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 3 m) 
i 4 haki do łupka

24 84 147

24 84 148

24 84 149

AluFlex-U rama montażowa (pionowa) TopSon F3-1
do optymalizacji położenia przy dachach płaskich (regulowane do: 20°, 30°, 45°)
Niezbędny montaż krokwi na dachu!

dla 1 kolektora; w komplecie: 2 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 2 kolektorów; w komplecie: 3 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 3 kolektorów; w komplecie: 4 AluFlex-U trójkątów nastawialnych

24 84 076
24 84 077
24 84 078

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (poziomy) dla 1 kolektora TopSon F3-Q
do montażu kolektorów na dachu z łupka.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m) i 4 haki do łupka

24 84 132

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (poziomy) dla 2 kolektorów TopSon F3-Q
do montażu kolektorów na dachu z łupka.
W komplecie: 4 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m), 6 haków do łupka
i 2 AluPlus trójkątów nastawialnych.

24 84 133

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (poziomy) dla 3 kolektorów TopSon F3-Q
do montażu kolektorów na dachu z łupka.
W komplecie: 6 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m),
8 haków do łupka i 4 AluPlus trójkątów nastawialnych.

24 84 134

AluFlex-U rama montażowa (pionowa) dla kolektorów TopSon F3-Q
do optymalizacji położenia przy dachach płaskich (regulowane do: 20°, 30°, 45°)
Niezbędny montaż krokwi na dachu!

dla 1 kolektora; w komplecie: 2 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 2 kolektorów; w komplecie: 3 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 3 kolektorów; w komplecie: 4 AluFlex-U trójkątów nastawialnych

24 84 079
24 84 080
24 84 081

AluPlus osprzęt montażowy łączący szyny TopSon F3-1, TopSon F3-Q
do połączenia 2 zestawów montażowych nadachowych.

24 83 481

Zestaw wyrównujący przy montażu na krokwi TopSon F3-1, TopSon F3-Q
konieczny przy montażu na krokwi, jeżeli fala dachówki nie pasuje do krokwi, wyrównują-
ca poziom. W komplecie: 8 płytek wyrównujących i śrub do mocowania.

24 83 482
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Urządzenia energii odnawialnej
Systemy słoneczne
Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1 / F3-Q

Zestawy montażowe na dachu
do pokryć łupkowo-gontowych

Artykuł Nr art.
AAluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 1 kolektora TopSon F3-1
do montażu kolektora na dachu z łupka.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 1 m) i 4 haki do łupka.

24 84 135

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 2 kolektorów TopSon F3-1
do montażu kolektorów na dachu z łupka.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m) i 6 haków do łupka.

24 84 136

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 3 kolektorów TopSon F3-1
do montażu kolektorów na dachu z łupka.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 3 m) i 8 haków do łupka.

24 84 137

AluPlus poprzeczka wzmacniająca ramę przy obciążeniach śniegiem dla kolektorów 
TopSon F3-1 
od 2,4 kN/m², maks. do 4 kN/m².

dla 1 kolektora, w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 1 m) 
i 2 haki do łupka

dla 2 kolektorów, w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 2 m) 
i 4 haki do łupka

dla 3 kolektorów, w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 3 m) 
i 4 haki do łupka

24 84 150

24 84 151

24 84 152

AluFlex-U rama montażowa (pionowa) TopSon F3
do optymalizacji położenia przy dachach płaskich (regulowane do: 20°, 30°, 45°)
Niezbędny montaż krokwi na dachu!

dla 1 kolektora; w komplecie: 2 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 2 kolektorów; w komplecie: 3 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 3 kolektorów; w komplecie: 4 AluFlex-U trójkątów nastawialnych

24 84 076
24 84 077
24 84 078

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (poziomy) dla 1 kolektora TopSon F3-Q
do montażu kolektorów na dachu z łupka.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m) i 4 haki do łupka

24 84 138

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (poziomy) dla 2 kolektorów TopSon F3-Q
do montażu kolektorów na dachu z łupka.
W komplecie: 4 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m), 6 haków do łupka
i 2 AluPlus trójkątów nastawialnych.

24 84 138

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (poziomy) dla 3 kolektorów TopSon F3-Q
do montażu kolektorów na dachu z łupka.
W komplecie: 6 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m),
8 haków do łupka i 4 AluPlus trójkątów nastawialnych.

24 84 139

AluFlex-U rama montażowa (pionowa) dla kolektorów TopSon F3-Q
do optymalizacji położenia przy dachach płaskich (regulowane do: 20°, 30°, 45°)
Niezbędny montaż krokwi na dachu!

dla 1 kolektora; w komplecie: 2 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 2 kolektorów; w komplecie: 3 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 3 kolektorów; w komplecie: 4 AluFlex-U trójkątów nastawialnych

24 84 079
24 84 080
24 84 081

AluPlus osprzęt montażowy łączący szyny TopSon F3-1, TopSon F3-Q
do połączenia 2 zestawów montażowych nadachowych.

24 83 481
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Zestawy montażowe na dachu
dla pokryć z blachy falistej/blachodachówki

Artykuł Nr art.
AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 1 kolektora TopSon F3-1
do montażu kolektorów na blachodachówce/blasze falistej.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 1 m) i 4 śrub zaczepowych.

24 84 141

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 2 kolektorów TopSon F3-1
do montażu kolektorów na blachodachówce/blasze falistej.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m) i 6 śrub zaczepowych.

24 84 142

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (pionowy) dla 3 kolektorów TopSon F3-1
do montażu kolektorów na blachodachówce/blasze falistej.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 3 m) i 8 śrub zaczepowych.

24 84 143

AluPlus poprzeczka wzmacniająca ramę przy obciążeniach śniegiem 
dla kolektorów TopSon F3-1
wymagane przy obciążeniu ciągłym od 2,4 kN/m², maks. do 4 kN/m².

dla 1 kolektora; w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 1 m) 
i 2 śrub zaczepowych

dla 2 kolektorów; w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 2 m) 
i 4 śrub zaczepowych

dla 3 kolektorów; w komplecie: AluPlus szyny obciążeniowej od śniegu (dł. 3 m) 
i 4 śrub zaczepowych

24 84 153

24 84 154

24 84 155

AluFlex-U rama montażowa (pionowa) TopSon F3-1
do optymalizacji położenia przy dachach płaskich (regulowane do: 20°, 30°, 45°).
Niezbędny montaż krokwi na dachu!

dla 1 kolektora, w komplecie: 2 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 2 kolektorów, w komplecie: 3 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 3 kolektorów, w komplecie: 4 AluFlex-U trójkątów nastawialnych

24 84 076
24 84 077
24 84 078

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (poziomy) dla 1 kolektora TopSon F3-Q
do montażu kolektorów na blachodachówce/blasze falistej.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m) i 4 śrub zaczepowych.

24 84 144

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (poziomy) dla 2 kolektorów TopSon F3-Q
do montażu kolektorów na blachodachówce/blasze falistej.
W komplecie: 4 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m), 6 śrub zaczepowych
i 2 AluPlus trójkątów nastawialnych.

24 84 145

AluPlus osprzęt montażowy nadachowy (poziomy) dla 3 kolektorów TopSon F3-Q
do montażu kolektorów na blachodachówce/blasze falistej.
W komplecie: 6 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m), 8 śrub zaczepowych
i 4 AluPlus trójkątów nastawialnych.

24 84 146

AluFlex-U rama montażowa (pionowa) dla kolektorów TopSon F3-Q
do optymalizacji położenia przy dachach płaskich (regulowane do: 20°, 30°, 45°)
Niezbędny montaż krokwi na dachu!

dla 1 kolektora; w komplecie: 2 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 2 kolektorów; w komplecie: 3 AluFlex-U trójkątów nastawialnych
dla 3 kolektorów; w komplecie: 4 AluFlex-U trójkątów nastawialnych

24 84 079
24 84 080
24 84 081

AluPlus do TopSon F3-1, TopSon F3-Q do połączenia 2 zestawów montażowych 
nadachowych.

24 83 481
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Urządzenia energii odnawialnej
Systemy słoneczne
Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1 / F3-Q

Zestawy montażowe
dla powierzchni płaskiej lub fasady

Artykuł Nr art.
AluFlex-U rama montażowa (pionowa) dla 1 kolektora TopSon F3-1
do montażu kolektorów na powierzchni płaskiej (regulowane do: 20°, 30°, 45°) lub ścianie.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 1 m) i 2 AluFlex-U trójkątów nastawialnych

24 84 082

AluFlex-U rama montażowa (pionowa) dla 2 kolektorów TopSon F3-1
do montażu kolektorów na powierzchni płaskiej (regulowane do: 20°, 30°, 45°) lub ścianie.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m) i 3 AluFlex-U trójkątów 
nastawialnych.

24 84 083

AluFlex-U rama montażowa (pionowa) dla 3 kolektorów TopSon F3-1
do montażu kolektorów na powierzchni płaskiej (regulowane do: 20°, 30°, 45°) lub ścianie.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 3 m) i 4 AluFlex-U trójkątów 
nastawialnych.

24 84 084

AluPlus poprzeczka wzmacniajaca ramę przy obciażeniach śniegiem dla kolektorów 
„TopSon F3-1“ /„CFK-1“

dla 1 kolektora poprzeczka długości 1 m 24 84 277 120,-
dla 2 kolektorów poprzeczka długości 2 m 24 84 278 155,-

dla 3 kolektorów poprzeczka długości 3 m

24 84 277
24 84 278
24 84 279

AluFlex-U rama montażowa (pozioma) dla 1 kolektora TopSon F3-Q
do montażu kolektorów na powierzchni płaskiej (regulowane do: 20°, 30°, 45°) lub ścianie.
W komplecie: 2 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m) i 2 AluFlex-U trójkątów nastawialnych

24 84 085

AluFlex-U rama montażowa (pozioma) dla 2 kolektorów TopSon F3-Q
do montażu kolektorów na powierzchni płaskiej (regulowane do: 20°, 30°, 45°)
lub ścianie. W komplecie: 4 AluPlus szyn montażowych (dł. 2 m), 3 AluFlex-U 
trójkątów nastawialnych
i zestaw AluPlus trójkątów nastawialnych

24 84 086

AluFlex-U rama montażowa (pozioma) dla 3 kolektorów TopSon F3-Q
do montażu kolektorów na powierzchni płaskiej(regulowane do: 20°, 
30°, 45°) lub ścianie. W komplecie: 6 AluPlus szyn montażowych 
(dł. 2 m), 4 AluFlex-U trójkątów nastawialnychi 2 zestawy AluPlus trójkątów nastawialnych.

24 84 087

AluPlus osprzęt montażowy łączący szyny CFK-1
do połączenia 2 zestawów montażowych nadachowych.

24 83 481

Blacha maskująca dla 2 kolektorów TopSon F3-1
zakładana pomiędzy dwoma kolektorami pionowymi przy montażu w dachu.
Kolor: lakierowany proszkowo srebrny RAL 9006

24 82 459
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Urządzenia energii odnawialnej
Systemy słoneczne
Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1 / F3-Q

323

Zestawy montażowe w dachu
dla dachówki ceramicznej/łupka

Artykuł Nr art.
Zestaw do montażu w dachu na dachówce ceramicznej 
dla 1 kolektora TopSon F3-1. 
Maskownice do zabudowy architektonicznej dachu do kolektorów zamontowanych na 
dachówce ceramicznej, malowane proszkowo w kolorze ciemno-szarym. do optymalizacji 
położenia przy nachyleniu dachu (od 30° do 60°)

24 83 676

Zestaw do montażu w dachu na dachówce ceramicznej 
dla 2 kolektorów TopSon F3-1.
Maskownice do zabudowy architektonicznej dachu do kolektorów zamontowanych na 
dachówce ceramicznej, malowane proszkowo w kolorze ciemno-szarym. do optymalizacji 
położenia przy nachyleniu dachu (od 30° do 60°).

24 83 518

Rozszerzenie do zestawu w dachu na dachówce ceramicznej dla 1 kolektora 
TopSon F3-1. 24 83 519

Zestaw do montażu w dachu „z łupka” dla 2 kolektorów TopSon F3-1.
Maskownice do zabudowy architektonicznej dachu do kolektorów zamontowanych 
na dachu z łupka, malowane proszkowo w kolorze ciemno-szarym. do optymalizacji 
położenia przy nachyleniu dachu (od 15° do 60°).

24 83 504

Rozszerzenie do zestawu w dachu „z łupka” dla 1 kolektora TopSon F3-1. 24 83 505

Zestaw do montażu w dachu „mnich mniszka”, dla 2 kolektorów TopSon F3-1.
Maskownice do zabudowy architektonicznej dachu do kolektorów zamontowanych na 
dachu mnich mniszka, malowane proszkowo w kolorze ciemno-szarym. do optymalizacji 
położenia przy nachyleniu dachu (od 15° do 60°).

24 83 506

Rozszerzenie do zestawu w dachu „mnich mniszka” dla 1 kolektora TopSon F3-1. 24 83 507
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Urządzenia energii odnawialnej
Systemy słoneczne
Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1 / F3-Q

Zestawy montażowe
dla powierzchni płaskiej lub fasady

Artykuł Nr art.
Zestaw do montażu w dachu dwu rzędowego na dachówce ceramicznej
dla 4 kolektorów TopSon F3-1 z listwą mocującą w kolorze ciemno-szarym.
Maskownice do zabudowy architektonicznej dachu do kolektorów zamontowanych
na dachówce ceramicznej, maskownice aluminiowe w kolorze ciemnoszarym,
przy nachyleniu dachu (od 20° do 60°)

24 84 020

Pojedyncze rozszerzenie zestawu do montażu w dachu, dwurzędowe, na dachówce
ceramicznej dla 2 kolektorów TopSon F3-1 z listwą mocującą w kolorze ciemno-sza-
rym. 
(2 x pionowy, 1 x poziomy)

24 84 023

Podwójne rozszerzenie zestawu do montażu w dachu, dwurzędowe, na dachówce 
ceramicznej dla 4 kolektorów TopSon F3-1 z listwą mocującą w kolorze ciemno-sza-
rym. 
(2 x pionowy, 2 x poziomy)

24 84 024

Zestaw do montażu w dachu, trzyrzędowe, na dachówce ceramicznej
dla 6 kolektorów TopSon F3-1 z listwą mocującą w kolorze ciemno-szarym.
Maskownice do zabudowy architektonicznej dachu do kolektorów zamontowanych
w linii dachu, maskownice aluminiowe w kolorze ciemnoszarym,
przy nachyleniu dachu (od 20° do 60°)

24 84 025

Pojedyncze rozszerzenie zestawu do montażu w dachu, trzyrzędowe, na dachówce
ceramicznej dla 3 kolektorów TopSon F3-1 z listwą mocującą w kolorze ciemno-sza-
rym.
(3 x pionowy, 1 x poziomy)

24 84 026

Podwójne rozszerzenie zestawu do montażu w dachu, trzyrzędowe, na dachówce
ceramicznej dla 6 kolektorów TopSon F3-1 z listwą mocującą w kolorze ciemno-sza-
rym.
(3 x pionowy, 2 x poziomy).

24 84 027

Elastyczny zestaw podłączeniowy do montażu w dachu, położenie kolektorów: 
dwurzędowe.
W komplecie: elastyczne przewody ze stali szlachetnej DN16 i DN18, izolacja odporna na 
warunki atmosferyczne,wysoką temperaturę i promieniowanie UV, przyłącza do połącze-
nia kolektorów, zaślepki

24 84 101
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Systemy słoneczne
Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1 / F3-Q

325

Wytyczne mocowania – stelaż na dachu skośnym
Opory hydrauliczne rzędu kolektorów

250
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Natężenie przepływu przez pojedynczy kolektor [dm3/h]

O
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w
 [m
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r]

Wskazówki do doboru
poszczególnych elementów systemu

Przepływ: High-Flow (90 l/h x kol), ANRO (45/55) 20°C

Liczba 
kolektorów

Długość
przewodów 
solarnych 

m

Średnica 
przewodu Ø

mm

Grupa
pompowa 

Zasobnik 
c.w.u. 

Naczynie wzbiorcze 2,5 bar

F3/F3-1 F3-Q

2
15 15x 1 10 SEM-1-300 18 18 
30 18x 1 10 SEM-1-300 18 18 

3

10 15x 1 10 SEM-1-400 18 25 
20 18x 1 10 SEM-1-400 25 25 
30 15x 1 20 SEM-1-400 18 25 
70 18x 1 20 SEM-1-400 25 25 

4
15 18x 1 10 SEM-1-500 25 35 
30 22x 1 10 SEM-1-500 35 35 
50 18x 1 20 SEM-1-500 25 35 

5

10 18x 1 10 SEM-1-750 35 35 
20 22x 1 10 SEM-1-750 35 35 
35 18x 1 20 SEM-1-750 35 35 
90 22x 1 20 SEM-1-750 35 50 

6
15 22x 1 10 SEM-1-750 35 50 
30 18x 1 20 SEM-1-750 35 50 
70 18x 1 20 SEM-1-750 50 50 

7
15 28 x 1,5 10 SEM-1-1000 50 50 
15 18x 1 20 SEM-1-1000 50 50 
50 22x 1 20 SEM-1-1000 50 50 

8
50 22x 1 20 SEM-1-1000 50 2x 35 
100 28 x 1,5 20 SEM-1-1000 2x 35 2x 35 

9
20 22x 1 20 SEM-1-1000 50 2x 35 
80 28 x 1,5 20 SEM-1-1000 2x 35 2x 35 

10
10 22x 1 20 SEM-1-1000 2x 35 2x 35 
50 28 x 1,5 20 SEM-1-1000 2x 35 2x 35 

Dokończenie → na następnej stronie
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Urządzenia energii odnawialnej
Systemy słoneczne
Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1 / F3-Q

Wskazówki do doboru
poszczególnych elementów systemu

Przepływ: Low-Flow (50 l/h x kol), ANRO (45/55) 20°C

Liczba 
kolektorów

Długość
przewodów 
solarnych 

m

Średnica 
przewodu Ø

mm

Grupa
pompowa 

Zasobnik 
c.w.u. 

Naczynie wzbiorcze 2,5 bar

F3/F3-1 F3-Q

2
20 12x 1 10 SEM-1-300 12 18 
50 15x 1 10 SEM-1-300 18 18 

3
35 15x 1 10 SEM-1-400 18 25 
80 18x 1 10 SEM-1-400 25 25 

4
25 15x 1 10 SEM-1-500 25 25 
50 18x 1 10 SEM-1-500 25 25 

5
20 15x 1 10 SEM-1-750 35 35 
45 18x 1 10 SEM-1-750 35 35 

6
15 15x 1 10 SEM-1-750 35 35 
30 15x 1 20 SEM-1-750 35 35 
35 18x 1 10 SEM-1-750 35 35 

7
30 18x 1 10 SEM-1-1000 50 35 
30 15x 1 20 SEM-1-1000 50 35 
60 18x 1 20 SEM-1-1000 50 50 

8
25 18x 1 10 SEM-1-1000 50 50 
25 15x 1 20 SEM-1-1000 50 50 
50 18x 1 20 SEM-1-1000 50 50 

9
20 18x 1 10 SEM-1-1000 50 50 
50 22x 1 10 SEM-1-1000 2x 35 2x 35 
50 18x 1 20 SEM-1-1000 50 2x 35 

10
15 18x 1 10 SEM-1-1000 2x 35 2x 35 
40 22x 1 10 SEM-1-1000 2x 35 2x 35 
40 18x 1 20 SEM-1-1000 2x 35 2x 35 

Informacje dodatkowe

UWAGA
Wszystkie zasobniki i podgrzewacze c.w.u. → rozdział 7 „Podgrzewacze pojemnościowe  
(boilery c.w.u.), bufory dla c.o. i c.w.u.”

Zalecane kąty pochylenia kolektorów Solarne przygotowanie ciepłej wody 30° ± 5° 
Kombinacja solarnego przygotowanie ciepłej wody i solarnego 
wspomagania ogrzewania 

45° ± 5° 

Solarne wspomaganie ogrzewania 55° ± 5°

Maksymalne obciążenia od śniegu
przy nachyleniu od 30° do 45°
kolektorów płaskich
TopSon F3-1/F3-Q

TopSon F3-1/F3-Q bez zestawu odciążającego z zestawem odciążającym
Maks.obciążenie płaskie 2.4kN/m2 4kN/m2 
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Solarne przygotowanie ciepłej wody 30° ± 5° 
Kombinacja solarnego przygotowanie ciepłej wody i solarnego 
wspomagania ogrzewania 

45° ± 5° 

Solarne wspomaganie ogrzewania 55° ± 5°

Urządzenia energii odnawialnej
Systemy słoneczne
Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1 / F3-Q
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Wytyczne mocowania – stelaż na dachu skośnym

Wysokość budynku,
powierzchnia nacisku i siła wiatru

Wiatr

Siła wiatru 

>1m

>1m

Wysokość budynku

m 

Powierzchnia
nacisku wiatru

m 

Siła wiatru Fw

N

0-8 2,30 2030 

8-20 2,30 2800 

>20 2,30 Wymagane obliczenia 
indywidualne wg DIN10554 

Minimalne odległości przy kilku
kolektorach – stelaż na dachu skośnym

h

Wymiar otworów „h”

17°

d1

d >1m

>1m

δ

α

Nachyle-
nie

dachu α
°

Kąt dla
zmiany δ

°

Kąt 
nastawy

do poziomu
°

Wymiar
otworu h

cm

Odległość
d1

cm

Odległość
d

cm

15 30 45 117 (istniejący) 162 336 

20 10 30 32 47 245 

20 25 45 98 114 296 

20 40 60 153 173 327 

25 20 45 80 (istniejący) 77 266 

30 15 45 62 49 243 

30 30 60 117 (istniejący) 94 268 

40 20 60 80 (istniejący) 45 234 

45 15 60 62 28 222 Kolektory w ustawieniu pionowym
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Wytyczne mocowania na dachach płaskich

Wysokość budynku,
powierzchnia nacisku i siła wiatru

Wiatr

Siła wiatru

Zabezpieczenie (ciężary)

Wysokość 
budynku

m

Powierzchnia
nacisku wiatru

m

Siła wiatru
Fw
N

Minimalne obciążenie
na kolektor 

kg

0-8 2,30 2030 175 

8-20 2,30 2800 295 

>20 2,30 Konieczne indoblicz, wg DIN1055-4 

Minimalne odległości rzędów
kolektorów

17°

>1m >1m

ββ

d1
d

h

Odległości między rzędami i kąty 
pochylenia dla kolektorów pionowych. 
(dane – Würzburg)

Kąt montażu β
°

Wys. 
otworów h

cm

Odległość d1

cm

Odległość d

cm

30 117 (istnieje) 333 507 

45 (istnieje) 471 613 

Urządzenia energii odnawialnej
Systemy słoneczne
Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1 / F3-Q

Nachyle-
nie

dachu α
°

Kąt dla
zmiany δ

°

Kąt 
nastawy

do poziomu

°

Wymiar
otworu h

cm

Odległość
d1

cm

Odległość
d

cm

15 30 45 66 (istniejący) 89 184 

20 10 30 27 62 162 

20 25 45 56 62 162 

20 40 60 85 94 179 

25 20 45 46 (istniejący) 42 145 

30 15 45 36 27 133 

30 30 60 66 (istniejący) 52 147 

40 20 60 46 (istniejący) 25 128 

45 15 60 36 15 121 Kolektory w ustawieniu poziomym

Odległości między rzędami i kąty pochyle-
nia dla kolektorów poziomych
(dane – Würzburg).

Kąt montażu β
°

Wys. 
otworów h

cm

Odległość d1

cm

Odległość d

cm

30 66 (istnieje) 182 277

45 (istnieje) 258 335
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Liczba 
kolektorów

Pojemność 
naczynia 12 x 1 15 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1,5 

2  kolektory „TopSon F3-1“ l 18 18 25 - -
3  kolektory „TopSon F3-1“ l - 25 35 - -
4  kolektory „TopSon F3-1“ l - 35 35 50 -
5  kolektory „TopSon F3-1“ l - 50 50  50 -
6  kolektory „TopSon F3-1“ l - 50 50 80 -
7  kolektory „TopSon F3-1“ l - 80 80 80 80 
8  kolektory „TopSon F3-1“ l - 80 80 80 80 
9  kolektory „TopSon F3-1“ l - - 80 80 80 

Pola w kolorze szarym - zalecane.
Wartości zostały obliczone dla maksymalnych wydatków pomp solarnych Wolf.

Urządzenia energii odnawialnej
Systemy słoneczne
Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1 / F3-Q

Sugerowany dobór naczyń przeponowych

Liczba 
kolektorów

Pojemność 
naczynia 12 x 1 15 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1,5 

2  kolektory „TopSon F3-Q“ l 18 18 25 - -
3  kolektory „TopSon F3-Q“ l - 35 35 - -
4  kolektory „TopSon F3-Q“ l - 35 50 50 -
5  kolektory „TopSon F3-Q“ l - 50 50  50 -
6  kolektory „TopSon F3-Q“ l - 80 80 80 -
7  kolektory „TopSon F3-Q“ l - 80 80 80 80 
8  kolektory „TopSon F3-Q“ l - 80 80 80 105 
9  kolektory „TopSon F3-Q“ l - - 80 80 105 
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Urządzenia energii odnawialnej
Systemy słoneczne
Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1 / F3-Q

Dane techniczne kolektorów TopSon F3-1, TopSon F3-Q

Kolektor TopSon F3-Q TopSon F3-1 
Obudowa

kW Głęboko tłoczona wanna z blachy Alu, odporność 
na wodę morską

Wymiary zewnętrzne

długość A mm 2099 1099
szerokość B mm 1099 2099
wysokość C mm 110 110

zasilanie / powrót D mm 1099 900
Powierzchnia brutto wg. DIN1055-4 m² 2,3 2,3 
Powierzchnia czynna absorbera m² 2,0 2,0 
Masa (pusty) kg 41 40 
Pojemność l 1,9 1,7 
Absorber miedź-miedź aluminium-miedź 

budowa meandryczna, wysokoselektywne pokrycie Tinox

Szyba 3,2 mm bezpieczna szyba solarna, odporna na uderzenia*
Izolacja wełna mineralna
Przyłącza  uszczelka płaska z nakrętką (gwint zewn.) G1˝
Kąt ustawienia kolektora ° 15 do 90 15 do 90 
Sprawność optyczna * % 81,9 80,4 
Współczynnik strat ciepła a1 * kJ/(m² K)   3,312 3,235 
Współczynnik strat ciepła a2 * kJ/(m² K)   0,0084 
Temperatura wrzenia* dopuszczalna temperatura pracy   °C 198 194 
Współczynnik promieniowania K50° * % 93 94 
Efektywna pojemność cieplna C * kJ/(m² K) 6,3 5,85 
Maksymalne nadciśnienie bar 10 10 
Czynnik cieplny ANRO gotowy (45 pol-%)
Zalecany przepływ czynnika l/h 75, możliwy: 30 do 90 x ilość kolektorów
Strata ciśnienia przy 50 l/h* mbar 30 30 
Strata ciśnienia przy 90 l/h* mbar 83 65 
Nr znaku rejestrowego – 011-7S260F 

UWAGA 
Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych  
instrukcjach. Aktualne ceny, numery indeksów, dodatkowe elementy wyposażenia patrz → 
WOLF „Cennik Technika Grzewcza ”.

* Wartości wg EN 12975

C
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B

AD

B

C
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Wyposażenie dodatkowe systemów słonecznych

Artykuł Nr art.
Grupa pompowa z armaturą.
Pompa o wysokiej sprawności (EEI <0,20), bezstopniowa, gotowa do podłączenia kablem, 
zawory kulowe z termometrem dla zasilania i powrotu, 
hamulce hydrauliczne dla zasilania i powrotu, zawór bezpieczeństwa 6 bar, manometr 0-10 
bar. Napełnić i zawór, separator powietrza z odpowietrznikiem ręcznym, uchwyt ścienny i ma-
teriały montażowe. 375 x 400 (250) x 190mm, obudowa -izolacyjne z EPP, odporna do tempe-
ratury 130 ° C 
UWAGA - Moduły solarne SM1-2 / SM2-2 do zintegrowania z grupą pompową

Grupa pompowa 10:zastosowanie do maks. 10 kolektorów przy przepływie 50l/hikolektor.
Regulacja przepływu od 2 do 15l/min. 

Podłączenie zaciskowe DN18

Grupa pompowa 20 zastosowanie do maks. 20 kolektorów przy przepływie 50l/hikolektor.
Regulacja przepływu od 7do 30l/min.

Podłączenie zaciskowe DN22

24 84 991

24 84 992

Grupa pompowa zrozszerzająca do podłączenia drugiego odbiornika ciepła.
Pompa o wysokiej sprawności (EEI <0,20), bezstopniowy przewodowy gotowy do podłącze-
nia z kablem. 
Zawór kulowy z termometrem hamulcem grawitacyjnym
Uchwyt ścienny i materiały montażowe
Wymiary WxSxG: 375x182x210mm
Izolacja termiczna z EPP, odporna na temperatury 130 ° C

Grupa pompowa 10E: zastosowanie do maks. 10 kolektorów przy przepływie 50 l/h i kolektor.
Regulacja przepływu od 2 do 15 l/min.

Podłączenie zaciskowe DN18

Grupa pompowa 20E: zastosowanie do maks. 20 kolektorów przy przepływie 50 l/h i kolektor.
Regulacja przepływu od 7 do 30 l/min.

Podłączenie zaciskowe DN22

z pompą modulowaną
z pompą 3-stopniową

z pompą 3-stopniową

24 83 716
24 82 912

24 82 913

Naczynie przeponowe do układów solarnych z ciśnieniem wstępnym; 2,5 bar
Wskazówki doboru patrz → strona ... (CFK-1), 298 (F3-1, F3-Q), 310 (CRK)

12 I
18 l
25 l
35 l
50 l
80 l

105 l
150 l
200 l

24 44 210
24 44 211
24 44 212
24 83 075
24 44 223
24 83 608
24 82 818
24 84 096
24 84 097

Solarne naczynie przeponowe.
Ochrona naczynia wzbiorczego przed przekroczeniem temperatury maksymalnej.

18 l
35 l
50 l

24 84 098
24 84 099
24 84 100

Komplet podłączeniowy do solarnego naczynia wzbiorczego.
W komplecie: przewód elastyczny (dł. 900 mm), zawór klapowy, wieszak ścienny
(wieszak ścienny do zastosowania do naczynia wzbiorczego o pojemności 25 l)

24 83 076

Elementy wyposażenia dodatkowego systemów słonecznych
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Artykuł Nr art.
Termostatyczny zawór mieszający do c.w.u. z zabezpieczeniem przeciwpoparzeniowym
z otworami gwintowanymi ¾˝. W

K

M

27 44 370

Uchwyty transportowe (4 szt.) do kolektorów Wolf TopSon F3-1/TopSon F3-Q/CFK-1 24 82 434

Pompa do napełniania instalacji solarnych 2000A
z filtrem, do napełniania instalacji płynem solarnym, z wężem elastycznym ¾˝ zbiornik
z tworzywa sztucznego z pokrywą, maks. 30 l/min, maks. 5 bar, 230 V, 50 Hz, 3,2 A

20 71 408

Pompa napełniająca do solarnego płynu obiegowego
do napełniania instalacji solarnej, montaż naścienny.

20 15 200

Zawór zwrotny ¾˝ 24 44 099

Regulator przepływu do montażu na powrocie instalacji

DN20 2-12 l/min (do 8 kolektorów)
DN20 8-30 l/min (od 6 do 20 kolektorów)

24 83 735
24 83 736

Płyn solarny ANRO do wysokowydajnych kolektorów słonecznych, 
TopSon F3-1/TopSon F3-Q/CFK-1.
Płyn solankowy, fizjologicznie obojętny, ulega biologicznemu rozkładowi, o wysokim stopniu
absorbcji ciepła do obiegu kolektora. Mrozoodporny, zawiera antykorozyjne substancje 
ochronne

waga 10 kg
waga 20 kg
waga 30 kg

35 01 521
35 01 520
35 01 522

Gęstościomierz do sprawdzania temperatury zamarzania płynu solarnego 27 44 202

Elementy wyposażenia dodatkowego
systemów słonecznych (c.d.)
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Regulacja systemów słonecznych

Artykuł Nr art.
Moduł solarny SM1-2
• moduł rozszerzający do regulacji obiegu solarnego
• w połączeniu z regulacją kotła Wolf (dotyczy systemu regulacji WRS) możliwość  
  oszczędzania energii poprzez inteligentne doładowanie zasobnika, tzw. blokadę ładowania   
  zasobnika z kotła przy wystarczającej mocy z układu solarnego
• zliczanie ilości ciepła (w połączeniu z licznikiem ciepła – jako opcja)
• wskazania wartości zadanych i rzeczywistych na wyświetlaczu LCD modułu obsługowego    
  BM-Solar lub BM
• złącze e-Bus z funkcją automatycznego oszczędzania energii
• w komplecie: 1 czujnik kolektora i 1 czujnik zasobnika (każdy z tuleją zanurzeniową)

89 08 491

Moduł solarny SM1-2
do montażu grupie pompowej solarnej, z dodatkowym osprzętem:
• doprowadzenie zasilania z wtyczką (długość 2 m)
• czujnik zasobnika
• przyłącze do czujnika temperatury kolektora (długość 2 m)

24 83 674

Moduł solarny SM2-2
• moduł rozszerzający do regulacji obiegu solarnego (dla 2 niezależnych zasobników c.w.u. i 
  2 niezależnych pól kolektorów słonecznych)
• w połączeniu z regulacją kotła Wolf (dotyczy systemu regulacji WRS) możliwość oszczędza 
  nia energii poprzez inteligentne doładowanie zasobnika, tzw. blokadę ładowania zasobnika z  
  kotła przy wystarczającej mocy z układu solarnego
• zliczanie ilości ciepła (w połączeniu z licznikiem ciepła-jako opcja)
• wskazania wartości zadanych i rzeczywistych na wyświetlaczu LCD modułu obsługowego
  BM-Solar lub BM
• złącze e-Bus z funkcją automatycznego oszczędzania energii
• w komplecie: 1 czujnik kolektora i 1 czujnik zasobnika (każdy z tuleją zanurzeniową)

89 08 492

Moduł obsługowy BM Solar
• niezbędny dla modułu solarnego SM1 lub SM2 dla zapewnienia niezależnej pracy
• kotła i układu solarnego (Stand-Alone)
• wyświetlacz LCD
• obsługa pokrętłem z funkcją przycisku (wybór funkcji i zatwierdzanie nastaw)
• złącze e-Bus z funkcją automatycznego oszczędzania energii
• moduł obsługowy łącznie z podstawą ścienną, może służyć jako zdalne sterowanie do SM1  
  lub SM2

89 05 274

Moduł obsługowy BM-Solar Grafik
• graficzny wyświetlacz z podświetleniem
• łatwa nawigacja menu z wyraźnym wyświetlaczem tekstowym
• graficzne przedstawienie schematów systemowych, temperatur i zysków energii solarnej
• sterowanie za pomocą pokrętła z funkcją przycisku
• może być stosowany do SM1 SM2 jako alternatywa dla BM-Solar
• złącze e-Bus z funkcją automatycznego zarządzania energią

27 45 102

Moduł obsługowy BM-2 Solar
• do stosowania z SM1-2 i SM2-2
• 3,5'' kolorowy wyświetlacz
• prosta nawigacja w formie tekstowej
• graficzny podgląd systemu solarnego, krzywych temperatur i uzysku słonecznego
• obsługa poprzez pokrętło z funkcją przycisku
• interfejs e-Bus

27 45 926

Elektroniczny czujnik zasobnika do regulacji typu SM1 i SM2

Tuleja zanurzeniowa zasobnika ½˝ z mocowaniem przewodu
Tuleja zanurzeniowa kolektora ¾˝ z mocowaniem przewodu i uszczelką

88 52 829

24 25 077
24 25 078

Główne elementy regulacji systemów słonecznych
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Moduł SM1-2 – wybrane możliwości
pracy

Kolektor

Zasobnik

Ładowanie podgrzewacza c.w.u.
– schemat ideowy

Moduł SM2-2 – wybrane możliwości 
pracy

Kolektor

Zasobnik

Ładowanie podgrzewacza c.w.u.
– schemat ideowy

Kolektor

Zasobnik

Powrót ob.
grzewczego
do kotła

Powrót ob.
grzewczego

Wspomaganie ogrzewania
– schemat ideowy

RLF

SFS1

PF

SFK1

SKP1

ZKP

Kolektor

Zasobnik solarnyZasobnik

Pompa
obiegowa

Ładowanie c.w.u. z recyrkulacją
- schemat ideowy
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Kolektor

Zasobnik1 Zasobnik 2

Ładowanie dwóch różnych odbiorników
– schemat ideowy

Zasobnik solarny 1 Zasobnik solarny 2

Kolektor

Ładowanie naprzemienne dwóch różnych 
odbiorników
- schamat ideowy

Kolektor

Zasobnik

Ładowanie naprzemienne dwóch różnych 
wymienników
- schemat ideowy

Zasobnik

Pole kolektorów 1 Pole kolektorów 2

Obsługa dwóch pól kolektorów poprzez 
dwa zespoły pompowe – schemat ideowy
- schamat ideowy
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Urządzenia energii odnawialnej
Systemy słoneczne
Płaskie kolektory słoneczne TopSon F3-1 / F3-Q

Zasobnik solarny 3

Kolektor

Zasobnik solarny 2 Zasobnik solarny 1
Ładowanie kilku zasobnikowych podgrze-
waczy c.w.u. - schmat ideowy

Pole kolektorów 1 Pole kolektorów 2

ZasobnikObsługa dwóch pól kolektorowych
pojedynczym zespołem pompowym
– schemat ideowy

UWAGA 
Szczegóły możliwości regulatorów patrz → rozdział 7 „Urządzenia regulacyjne, regulatory”.
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Artykuł Nr art.
Zestaw do podwyższania temperatury powrotu instalacji c.o.
Do solarnego wspomagania ogrzewania, obieg c.o., dla modułu mieszacza MM, modułu
kaskadowego KM i modułu solarnego SM2.
W komplecie: 3-drogowy zawór przełączający w tym
1 czujnik powrotu (NTC 5K)
1 czujnik zasobnika (NTC 5K)
1 tuleja zanurzeniowa do czujnika zasobnika

27 44 352

SRTA – zestaw do podwyższania temperatury powrotu instalacji c.o.
Do solarnego wspomagania ogrzewania.
W komplecie: 3-drogowy zawór przełączający, moduł solarny SM1 w tym
1 czujnik powrotu (NTC 5K)
1 czujnik zasobnika (PT1000)
1 tuleja zanurzeniowa do czujnika zasobnika

24 83 429

Licznik ciepła układu solarnego do modułu solarnego SM1 i SM2.
Do pomiaru uzysku energii.
W komplecie: licznik ciepła, czujnik powrotu (NTC 5K), 2 śrubunki przyłączeniowe z gwintem 
zewn. ½˝

QNenn/maks. 1,5/3 m³/h
QNenn/maks. 2,5/5 m³/h

27 44 392
27 44 610

Pozostałe wybrane elementy
regulacji systemów słonecznych

UWAGA 
Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych  
instrukcjach. Aktualne ceny, numery indeksów, dodatkowe elementy wyposażenia patrz → 
WOLF „Cennik Technika Grzewcza ”.
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