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6.4 Przegląd systemu

Przegląd systemu Technika solarna

Kolektor Zakres zastosowań Kompletna stacja 
solarna

RegulacjaSposób montażu Podgrzewacz/
zasobnik

Logasol 
KS0105 SC40

Logasol 
KS01…

Logasol
KS0105 SC20

EMS z modułem 
solarnym SM10

Logasol 
KS0105 SC40

Ponad dachem

W dachu
(oprócz CKN2.0, 

SKR6.1R, SKR12.1R)

Na dachu płaskim

 

Logasol
KS0105 SC20 Logamatic

Logamatic 2107
z FM244

Logasol
CKN2.0
SKN4.0
SKS4.0
SKR6.1R
SKR12.1R

Logasol 
KS01…

(bez regulacji)

(zabudowany w stacji)

Logasol 
KS01… 

Logamatic 4000
z FM443

Logamatic

Moduł solarny SM10
(zabudowany w stacji)

Logasol
KS0105 SM10

Logamatic SC20

Logamatic SC40

Logamatic 4000

Logamatic SC40

Logamatic SC40
w kompetencji stacji

z zestawem HZG

z czujnikiem powrotu

z zestawem HZG

z FM443
oraz zestawem HZG

z zestawem HZG

�

SC10/20/40

SC20/SC40

KS01...E

Podgrzewanie 
c.w.u. oraz 

wspomaganie 
ogrzewania

Podgrzewanie 
c.w.u.

(bez regulacji)

(bez regulacji)

Logamatic 4000
z FM443, FSS 

zestawem HZG 
oraz VS-SU

Logamatic SC20
w kompetencji stacji
z czujnikiem powrotu

Podgrzewacz 
z syfonem 

termicznym 
Logalux SL

Podgrzewacz 
biwalenty 

Logalux SM

Kombinowany 
podgrzewacz/ 
zasobnik c.wu. 
Logalux P...S
                  PL.../2S, 
                  Duo FWS

Kombinacja 
biwalentnego 

podgrzewacza 
Logalux SM 

lub podgrzewacza 
z termosyfonem 

Logalux SL, 
z buforowym 
zasobnikiem 
Logalux PL

Na fasadzie 
budynku 40-60°
(tylko kolektor 

poziomy, oprócz 
CKN2.0, SKR6.1R, 

SKR12.1R)
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6. Technika solarna

6.1 Kolektory słoneczne

Opis
Kolektory słoneczne Logasol CKN2.0 charakteryzują się wyjątkowo atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności i 
zastosowaniem nowoczesnych oraz sprawdzonych rozwiązań technologicznych.
Miedziana płyta pokryta wysokoselektywnym absorberem, który praktycznie w całości pochłania padające promieniowanie 
słoneczne, jak również szkło o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego, zapewniają jego większą wydajność.
Rama kolektora słonecznego Logasol CKN2.0 wykonana jest z aluminium, co sprawia, że jest on lekki, trwały, odporny na 
korozję i warunki pogodowe. Dzięki zaawansowanej technice łączenia poszczególnych elementów, montaż kolektora jest 
bardzo łatwy. Kolektory słoneczne Logasol CKN2.0 z powodzeniem znajdują zastosowanie do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej w małych instalacjach słonecznych, np. w budownictwie jednorodzinnym, jak również w przypadku budownictwa 
wielorodzinnego oraz obiektów użyteczności publicznej.
Wybrane właściwości i cechy szczególne

• do ogrzewania c.w.u.
• stałe wysokie uzyski cieplne dzięki wysokoselektywnej powłoce PVD aluminiowego absorbera
• niewielka masa kolektora
• przystosowane do montażu na dachu skośnym i płaskim, jak też do montażu wolnostojącego i montażu na fasadach
• krótkie czasy montażu dzięki w pełni zmontowanym fabrycznie jednostkom kolektorów oraz prostym, elastycznym zestawom 

do montażu dachowego na dachu skośnym i płaskim
• prosta technika łączenia dla wielu kolektorów ustawionych obok siebie poprzez zastosowanie prefabrykowanych złączy
• proste podłączenie hydraulicznych przewodów przyłączeniowych poprzez zastosowanie złączy śrubowych z pierścieniem 

zaciskowym
• wysokie bezpieczeństwo eksploatacji oraz długa żywotność dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów odpornych na 

korozję

6.1.1 Kolektory płytowe Logasol CKN2.0

Typ Montaż Nr katalogowy

Logasol CKN2.0-s pionowy 8 718 532 953

Kolektory płytowe Logasol CKN2.0Technika solarna

Logasol CKN2.0
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Wymiary montażowe Logasol CKN2.0

Wysokowydajny kolektor płaski Logasol jednostka CKN2.0-s

Sposób montażu pionowo

Powierzchnia zewnętrzna (powierzchnia brutto) m² 2,09

Powierzchnia apertury (powierzchnia wejściowa światła) m² 1,94

Powierzchnia absorbera (powierzchnia netto) m² 1,92

Pojemność absorbera l 0,8

Selektywność
Stopień absorpcji % 95 ± 2

Stopień emisji % 5 ± 2

Masa kg 30

Stopień sprawności η 0 % 76,1

Efektywny współczynnik przewodzenia ciepła
k1 W/(m² ∙ K) 4,083

k2 W/(m² ∙ K2) 0,012

Wydajność cieplna c kJ/(m² ∙ K) 4,10

Współczynnik korekcyjny kąta napromieniania IAMdirτα (50 °C) 0,94

Znamionowy objętościowy strumień przepływu V l/h 50

Temperatura stagnacji °C 194

Max ciśnienie robocze (ciśnienie próbne) bar 6

Max temperatura robocza °C 120

Numer rejestrowy DIN 011-7S1924 F

Kolektory płytowe Logasol CKN2.0 Technika solarna

Dane techniczne Logasol CKN2.0




