
Kolektory słoneczne

VITOSOL 300-F

Godło „Firma Przyjazna Klientowi”  
dla firmy Viessmann sp. z o.o.  
przyznana przez Instytut Zarządzania

Złoty Laur Konsumenta 
dla firmy Viessmann przyznany 
w kategorii „Urządzenia i systemy 
grzewcze”
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Vitosol 300-F

1   Sztywna rama aluminiowa gięta z jednego profilu, 

dostępna we wszystkich kolorach RAL
2   Pokrycie przeźroczyste ze specjalnej szyby 

antyodblaskowej, o maksymalnej przepuszczalności 

promieni słonecznych 
3   Absorber z przewodami miedzianymi w formie 

wężownicy (meandrowy)
4   Izolacja cieplna o wysokiej skuteczności

Zalety kolektorów słonecznych Vitosol 300-F

  Wysokosprawny, płaski kolektor słoneczny, do ustawienia pionowego 

lub poziomego 

  Wysoka sprawność kolektora w czasie normalnej pracy, dzięki specjalnej szybie 

antyodblaskowej i wysokoselektywnemu pokryciu absorbera Sol-Titan

  Równomierne odbieranie ciepła z całej powierzchni absorbera zapewnia układ 

przepływowy kolektora w firmie wężownicy

  Sztywna konstrukcja ramy obudowy kolektora gięta z jednego profilu i materiały 

odporne na promieniowanie UV gwarantują niezawodną pracę kolektora 

w trudnych warunkach atmosferycznych

  Wyjątkowo skuteczna wentylacja i sprawne usuwanie wilgoci z wnętrza 

kolektora 

  Łatwy montaż kolektorów na sprawdzonej wytrzymałościowo konstrukcji 

ze stali szlachetnej i aluminium – jednolity dla wszystkich kolektorów firmy 

Viessmann 

Więcej informacji o kolektorach słonecznych 

oraz możliwości uzyskania dotacji znajdą 

Państwo na stronach internetowych:

  www.viessmann.pl

  www.dotacje-kolektory.pl

Kolektory słoneczne Vitosol 300-F można także ustawić 

poziomo.

http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.html
http://www.viessmann.pl
http://www.dotacje-kolektory.pl
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.html
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Dane techniczne  Vitosol 300-F

Vitosol 300-F – płaski kolektor słoneczny

Typ SV3A SH3A

Powierzchnia brutto m2 2,51 2,51

Powierzchnia absorbera m2 2,32 2,32

Powierzchnia apertury m2 2,33 2,33

Wymiary 
(zewnętrzne)

szerokość 
wysokość 
głębokość

mm 
mm 
mm

1 056
2 380

90

2 380
1 056

90

Ciężar  
(z izolacją cieplną)  

kg 41,3 41,3
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