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Energiamegtakarítás – 
modern solar technikával
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A megújuló energia
Döntés a tiszta jövôért

ITT AZ IDÔ ENER GIA -
HOR DO ZÓ VÁL TÁS RA

Sok tra di ci o ná lis ener gia hor do zó ki -
ter me lé se el ér te ma xi mu mát. Ez zel
egyi de jû leg a fos  szi lis ener gia hor do -
zók CO2 ki bo csá tá sa egy re in kább
erõ sí ti a nem kí vánt klí ma vál to zást.

Az itt lát ha tó gra fi kon meg mu tat ja a
ki utat a jö võ ben eb bõl a hely zet bõl: 
a meg úju ló ener gi ák ra va ló át té rést. 
A klí ma vál to zás las sí tá sá ban és meg -
aka dá lyo zá sá ban fon tos sze re pe van a
nap ener gi á nak. 

Forrás: Német Schell Rt.

Az energiaforrások életciklusa 1860-tól 2060-ig

ÜD VÖ ZÖL JÜK A NA POS 
OL DA LON

A szolártechnika olyan le he tõ sé get kí nál
ener gia ki nye ré sé re, mely hez szin te
sem mi lyen más ener gi át nem kell fel -
hasz nál ni. Meg bíz ha tó és díj men tes. 
Ma gyar or szá gon a Föl det érõ nap su gár zás
hõ men  nyi sé ge min. 1200 kWh/m2/év.
A nap ener gia ide á lis le he tõ ség a fos  szi lis
ener gia hor do zók tól va ló füg gõ ség 
csök ken té sé re. 
Más sza vak kal: az ál lan dó an drá gu ló
ener gia költ sé gek idõ sza ká ban egy ter mi -
kus szolárberendezés nem csak 
öko ló gi a i lag, ha nem gaz da sá gi lag is rend -
kí vül okos vá lasz tás.

Forrás: Statistik Austria, az Osztrák Energiamérnökség számítása, Index 1970 = 100%

Az energiaárak alakulása 1970-tôl 2008-ig



6

A Nap ereje
A kimeríthetetlen energiaforrás

A VILÁG ÉVES ENERGIA-
SZÜKSÉG LETÉT A NAP 3 ÓRA
ALATT SUGÁROZZA A FÖLDRE.
A nagy koc ka mu tat ja az éves szin ten
fel hasz nál ha tó nap ener gi át. 
A kis koc kák szim bo li zál ják a ha gyo má -
nyos ener gia hor do zók ból még ren del -
ke zés re ál ló kész le te ket. A leg ki sebb
koc ka a vi lág éves ener gia szük ség le tét
szem lél te ti.

A NAP NÉ HÁNY ÓRA ALATT 
SZÁL LÍT JA A VI LÁG ÉVES 
ENER GIA IGÉ NYÉT.
A Nap a legkörnyezetbarátabb 
ener gia for rás, amely ki me rít he tet len
men  nyi ség ben áll ren del ke zés re -
még hoz zá díj men te sen.

gáz

Olaj

szén

Urán

az éves 
napenergia 
sugárzás

a világ éves 
energia-
szükséglete

Még 
meglévő
energiakészletünk



7

Élvezze a nagy szabadságot
Energia saját tetôrôl

Ma gyar or szá gon egy év alatt a Föl det
érõ nap su gár zás ból ere dõ ener gia
1200 kWh/m2. He lyen ként ez az ér ték
meg ha lad ja a 1300 kWh/m2 ér té ket.
Ha zánk ban éves szin ten a na pos órák
szá ma olyan ma gas, hogy a szol ár be ren -
de  zé sek biz ton sá go san és ha té ko nyan
üze mel tet he tõk.
az éves nap ener gia 85%-a már ci us és
ok tó ber kö zött ér el min ket. Ha ezt a
nap ener gi át szol gá la tunk ba ál lít juk, ak kor
éven te min. nyolc hó na pon ke resz tül a
hasz ná la ti vi zet 60°C-ra tud juk fel me le gí te -
ni ve le. A fenn ma ra dó idõ ben ki egé szí tõ
fû tést kell al kal maz ni. Ez azt je len ti, hogy
egy ház tar tás tel jes me leg vízigé nyé nek
75%-át le het ki vál ta ni nap ener gi á val.

A NAPKOLLEKTOROK OPTIMÁLIS TÁJOLÁSA

Ideális esetben a kollektoroknak déli irányba (0°) kell
nézniük.
A dél-keleti (-45°) vagy dél-nyugati (45°) tájolások jól
tolerál hatók, nem csökkentik jelentôsen a
melegvízkészítéshez szükséges hozamot. 
Bizonyos mértékig a tájolásbeli eltéréseket a 
kollektorfelület növelésével ki lehet egyenlíteni.

AZ OPTIMÁLIS DÔLÉSSZÖG

A kollektorok akkor produkálják a legma-
gasabb hozamot, ha a Naphoz 
viszonyítva helyes szögben állnak.
Az ideális dôlés függ az évszaktól, mivel
nyáron a Nap magasabban jár, 
mint télen. A megfelelô dôlésszög a 
20°-70° között van. Fûtésrásegítésre is al-
kalmazott berendezéseknél a mere-
dekebb dôlésszög a kedvezôbb, mert így
a téli, alacsonyabb napállás során is jól 
kihasználható a Nap energiája. 
A melegvízkészítésre használt rend -
szereknél már a 20° dôlés is hatékony
felhasználást tesz lehetôvé!

Ábra: A globálsugárzás (kWh/m2) átlagos évi összege Magyarországon 
Forrás: Országos Meteorológiai Intézet

           1200           1220            1250            1280            1300          1330            1360           1390 kWh/m2

optimális
tetôdôlés
50%

nyugat 85%

délnyugat
95%

dél 100%
délkelet 95%

kelet 85%
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Ingyen melegvíz
Csökkenô fûtési költségek
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A NAPENERGIA RÉSZARÁNYA MELEGVÍZ KÉSZÍTÉSNÉL
Családi ház, 8m2 Bramac Tetõsík Napkollektor
35° tetõhajlásszög, 500 l melegvíztároló

Melegvíz fedezeti arány akár 75% is lehet

Ha a mosogatógépet és a mosógépet is rákötik a melegvíz-
hálózatra, akkor a szolár berendezés kihasználtsága tovább
növelhetõ és elektromos áramot is megtakarít. 

MENNYIT TAKARÍTHATOK MEG ?

Éves megtakarítás:
Földgáz megtakarítás/év: 442 m3

Elkerült CO2 kibocsátás/év: 934,63 kg

25 éves, minimális élettartamot figyelembe véve:
Földgáz megtakarítás: 11 050 m3

Elkerült CO2 kibocsátás: 23 365,75 kg

Összes energiafelhasználás 5 059 kWh Szolár energia 3 703 kWh

BRaMac tiPP
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A Nap lehetôvé teszi
Melegvíz házilag
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Mûködési elv:
Szolárrendszer mûködése melegvízkészítés esetén

ME LEG VÍZ KÉ SZÍ TÉS

A szol ár rend szer ben ta lál ha tó hôközlô
(1) víz és fagy ál ló fo lya dék ke ve ré ke. A
Nap ezt me le gí ti fel a kol lek tor ban (2).
Ha a kol lek tor ban (2) a hõ mér sék let túl lé -
pi a tá ro ló (3) al só ré szé ben mért hõ mér -
sék le tet 5°C-kal, ak kor a szol ár kö ri
szi vat  tyú (4) be kap csol. A hõközvetítõ 
fo lya dék át ha lad a tá ro ló ban lé võ hõ cse -
ré lõn (5) és át ad ja a hõt a kö rü löt te lé võ
hasz ná la ti víz nek. A le hûlt fo lya dék is mét
vis  sza áram lik a kol lek tor ba, hogy új ra 
fel me le gít se a Nap.

MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁSI LEHETÕSÉGEK

A legoptimálisabb felhasználás1-2 m2 kollektorfelület személyenként, 50-100 l
tárolótérfogat m2 kollektor felületekként. A Bramac 1,5 m2 kollektorfelületet
ajánl személyenként.

                                       1                2                  3                       200-300

                                       2                3                  4                       300-400

                                       4                5                  6                       400-500

                                       6                7                  8                       500-600
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Tárolóméret (L)

tágulási tartály

(2) Bramac 
Modul Napkollektor

(2) Bramac PRO
Tetõsík Napkollektor

(3) Compact 
melegvíz tároló

(4) szolárállomás 
vezérléssel

helyi 
vízhálózat

kazán

melegvíz

(5) Hôcserélô

(1) Hôközlô 
folyadék

kb. 2,5-4 m2

kb. 4-6 m2

kb. 6-8 m2

kb. 8-10 m2
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Bramac Solar rendszer
Compact melegvíztárolós rendszer

nagyra 
méretezett belsõ 
hõcserélõk

magnézium   
védõanód

6 bar-os 
biztonsági szelep

közvetlenül 
leolvasható 
hõmérséklet 
adatok

integrált 
szolárvezérlés, 
egyszerû 
menükezelés

erõs acélból 
készült tároló, 
belsõ felület 
két réteg 
zománcozással

keményhab 
szigetelés 
burkolattal
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Bramac Solar rendszer: a komplett megoldás az optimális energia hozamért

Me leg vízké szí tés a Bra mac Compact me leg víz tá ro ló val ide á li san meg va ló sít ha tó, komp lett meg ol dás az in gyenes nap ener -
gia ki hasz ná lá sá ra. A nagy tel je sít mé nyû hõ cse ré lõn ke resz tül jut a Bra mac kol lek to rok ban ke let ke zõ hõ a me leg víz tá ro ló ba.
Az elõ re sze relt szolárállomás, mely ben már a szolárköri ve zér lés is meg ta lál ha tó, a be ren de zés gyors üzem be he lye zé sét 
ga ran tál ja, va la mint egy sze rû vé te szik a vég fel hasz ná ló szá má ra is an nak ke ze lé sét. Hasz ná la ti melegvíztermelés díj men tes,
kör nye zet ba rát hõ vel!

MINÕSÉG A LEGKISEBB RÉSZLETIG, 
A LEGMAGASABB IGÉNYEKHEZ

A Bramac Solar Compact melegvíztárolót a legmagasabb
igények alapján, teljesítményt, megjelenést és tartósságot 
figyelembe véve kitûnõ ár-teljesítmény  arányra tervezték.
Mind a 200, 300, 400 vagy 500 literes rendszereknél a teljesít-
ményértékek magukért beszélnek.

         TECHNIKAI ADATOK                                                                          
                                                      
         típus                                                             FW 200                   FW 300                      FW 400                         FW 500

            Névleges méret                        (L)                       200                           300                               400                                   50

            Átmérõ szigeteléssel              (mm)                   540                           600                               700                                   700

            Magasság                                  (mm)                   1473                         1790                             1590                                 1920

            Billenési magasság                      (mm)                   1530                         1860                             1740                                 2043

            Alsó hõcserélõ felület                (m2)                     1,10                          1,53                              1,80                                  1,95

            Teljesítmény DIN 4708             (NL)                    2,30                          2,50                              3,00                                  3,75

            Felsõ hõcserélõ felület               (m2)                     0,70                          0,80                              1,00                                  1,27

            Teljesítmény DIN 4708             (NL)                    4,80                          7,50                              11,00                                15,00

            Súly                                          (kg)                      85                             113                               161                                   194

            Elõre szerelt szolárállomás         készre szerelt egy körös szolár vezérléssel                                                                           

                                                            (hõmérsékletérzékelõvel együtt)

>      Elõre szerelt szolárállomás integrált vezérléssel 
       és légleválasztóval 
>      Nagyfelületû hõcserélõk
>      A tároló belsõ felülete két réteg zománccal kezelt, 
       magnézium anóddal felszerelt
>      Gyors szerelés, könnyû kezelés
>      5 év garancia
>      Igényes megjelenés
>      Bramac Solar márkatermék
>      Építôipari Mûszaki Engedély
>      ÁNTSZ engedély

FÕBB ÉRVEK A BRAMAC SOLAR COMPACT 
MELEGVÍZTÁROLÓ MELLETT:



A Nap lehetôvé teszi
Melegvíz és fûtés házilag
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Szolár rendszer
Melegvízkészítéshez és fûtésrásegítéshez

FÛTÉSRÁSEGÍTÉS

Kombinált szolár rendszerek a
melegvíz készítés mellett a fûtés-
rásegítéshez is szolgáltatnak értékes
energiát, így átmeneti idõszakban a
fûtési hôenergia jelentôs hányadát 
biztosítja. Különösen kedvezõ
feltételeket kínálnak ehhez az alacsony
energiaszükségletû házak.

FÛTÉSRÁSEGÍTÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETÕSÉGEK

Alacsony energiaszükségletû családi házaknál felhasználási lehetõségek: Kb. 1-2 m2

kollektorfelület 10 m2 fûtött lakott alapterületenként a melegvíz-készítést
kiegészítve. Kombinált rendszereknél pontos méretezés ajánlott.

Egyéni igényeinek pontos meghatározása érdekében kérjük, töltse ki a Bramac
Napkollektor kérdõívet, melyet a kiadványainkban és a 
www.bramac-solar.hu weboldalon talál. 

Bramac 
Modul Napkollektor

Bramac Pro
Tetõsík Napkollektor

fûtõtest
padlófûtés

Compact 
higiéniai 
rétegtároló

melegvíz

tágulási tartály

szolárállomás 
vezérléssel

helyi 
vízhálózat

kazán

BRaMac tiPP



Bramac Solar rendszer
Compact higiéniai rétegtárolós rendszer
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flexibilis, 
rozsdamentes 
hullámcsõ

6 bar-os 
biztonsági szelep

közvetlenül 
leolvasható 
hõmérséklet
adatok

integrált 
szolárvezérlés, 
egyszerû 
menükezelés

erõs acélból 
készült tároló

szolároldali 
rétegfeltöltõs 
rendszer az 
azonnal 
használható 
hõ érdekében
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A Bra mac Solar Compact hi gi é ni ai ré teg tá ro ló val a nap ener gia me leg víz ké szí tés re és fû tés rá se gí tés re
hasz no sít ha tó.

A me leg vízké szí tés a leg ma ga sabb hi gi é ni ai szin ten tör té nik, át fo lyós rend szer ben. Ré teg tá ro lós rend szer gon dos ko dik a
gyors és ké nyel mes hõ elõ ál lí tás ról, ami le he tõ vé te szi az azon na li és ha té kony hõ fel hasz ná lást is. Az elõ re sze relt 
szolárállomás in teg rált szol árve zér lés sel ga ran tál ja a gyors be üze me lést és a fel hasz ná ló szá má ra a kön  nyû ke ze lést. 
Díj men tes és kör nye zet ba rát hõ a me leg vízké szí tés hez és fû tés rá se gí tés hez.

EGYSZERÛ, KOMPLETT MEGOLDÁS A SZOLÁR-
ENERGIÁBÓL SZÁRMAZÓ HÕ RÉTEGTÁROLÁSÁVAL.

A Bramac Solar Compact higiéniai rétegtároló olyan
sokoldalú, mint felhasználási lehetõségei.
Nem csak a használati vizet melegíti fel, hanem
hatékonyan támogatja a fûtési rendszert is. Ehhez hoz-
zájárul még a termék optimális ár-teljesítmény aránya és
a rövid szerelési idõ.

         TECHNIKAI ADATOK                                                               
         
            Típus                                                                                                              CW+ 800                                    CW+ 1000

            Névleges méret                                                            (L)                              800                                               1000

            Átmérõ szigetelés nélkül                                           (mm)                         790                                               790

            Átmérõ szigeteléssel                                                 (mm)                         990                                               990

            Magasság szigetelés nélkül                                             (mm)                         1808                                             2010

            Magasság szigeteléssel                                                   (mm)                         1880                                             2080

            Billenési magasság szigetelés nélkül                                (mm)                         1880                                             2080

            Hõcserélõ felülete                                                        (m2)                            5,50                                              5,50

            Hõcserélõ hossza                                                         (m)                             26,80                                            26,80

            Szolár hõcserélõ felülete                                               (m2)                            3,20                                              3,20

            Súly                                                                              (kg)                            155                                               170

            Elõre szerelt szolárállomás                                             készre szerelt két körös szolár vezérléssel                        

                                                                                                (hõmérsékletérzékelõvel együtt)

FÕBB ÉRVEK A BRAMAC SOLAR COMPACT 
HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓ MELLETT:

>    Rétegtárolós rendszer az azonnal felhasználható hõért
>    Átfolyós rendszerrel megoldott melegvíz készítés, 
        mely higiénikus és legionellabiztos
>    Minden ivóvízzel érintkezõ alkatrész nemesacélból 
        készült
>    Az elõre szerelt szolárállomás tartalmazza a készre 
        szerelt vezérlést és légleválasztót
>    Gyors szerelés és egyszerû kezelés
>    5 év garancia
>      Építôipari Mûszaki Engedély
>      ÁNTSZ engedély



Bramac Modul Napkollektor
Tetôre szerelhetô megoldás
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Bramac Modul Napkollektor
Egyszerûen szerelhetõ

ELÕNYÖK:

>    magas hatásfok - teljes felületû réz abszorber, 

       magas szelektivitású vákuumbevonat

>    díjmentes helyszínre szállítás

>    könnyen beszerelhetõ daruzás nélkül - 2,5 m2-es 

       Modul napkollektor

>    idõjárásnak abszolút ellenáll

>    választható álló ill. fekvõ kivitelben

>    univerzálisan alkalmazható a különbözõ 

       hajlásszögû tartószerkezetek által - a kollektor 

       legkisebb hajlásszöge csak 15°; meglévõ tetõre 

       is felszerelhetõ

>    egyéni szerelési variációk - tetõre, mint árnyékoló 

       elem, vagy szabadon felállítva

>    osztrák márkaminõség 10 év garanciával

>    Austria Solar védjegy

>    Solar Keymark tanúsítvány

>    Építôipari Mûszaki Engedély
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MÉRET ÉS SÚLY:

Bramac Modul Napkollektor, álló kivitelben
Sz x M:           1170 x 2178 m
Felület:            2,55 m2

Súly:                42 kg

Bramac Modul Napkollektor, fekvõ kivitelben
Sz x M:           2178 x 1170 mm
Felület:           2,55 m2

Súly:               42 kg

Típus megjelölése osztrák nevébõl vezethetõ le:
AWK h =       álló kivitelû Bramac Modul Napkollektor
AWK q =       fekvõ kivitelû Bramac Modul Napkollektor

A BRAMAC MODUL NAPKOLLEKTOR A 
LEGKORSZERÛBB MEGOLDÁSOKKAL KÉSZÜLT:
-    vasszegény, edzett biztonsági üveg
-    magasszelektivitású vákuumbevonatos 
     rézabszorber
-    hõmérsékletnek ellenálló szigetelés
-    alumíniumból készült üvegszegély
-    mélyhúzott alumínium ház, mely teljesen 
     ellenáll a szélsõséges idõjárásnak
-    10 év garancia
-    Solar Keymark tanúsítvány, 
     reg.szám 011-7S956F
-    Építôipari Mûszaki Engedély

011-7S956F

Méretek és jelölések
Bramac Modul Napkollektor - Tetôsík fölé szerelhetô megoldás



21

MINÕSÉG
A Bramac Modul Napkollektorok optimális megoldást jelentenek a tetõre történõ szereléshez. A stuttgarti
Termodinamikai és Hõtechnikai Intézet (Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik) vizsgálta be az eu-
rópai EN 12 975 szabvány alapján. A Bramac Modul Napkollektorok ezen kívül az Európa-szerte érvényes
„Solar Keymark” minõsítéssel is rendelkeznek.

MÛSZAKI ADATOK                                                       
                                                                                       
Kollektor típusa             abszorber felület                 üvegfelület             bruttó felület

AWK h                        2,26 m2             2,34 m2            2,55 m2

AWK q                        2,26 m2             2,34 m2            2,55 m2

MÛSZAKI ADATOK                                          
                                                                           
Üveg                                   3,2 mm vastag, vasszegény prizmásított, 
                                           edzett ESG szolár biztonsági üveg
Fény transzmissziós tényezõ    >92%
Sugárzás transzmissziós                                                
tényezõ                               >90%
Teljes sugárzás átlépés          92%
Üvegszegély                         alumínium                        
Tömítés                               EPDM gumi, UV-álló,       
                                           magas hõmérsékletnek ellenáll
Csatlakozások                      1 x 3/4" km                      
                                           1 x 3/4" hollandi
Hidraulikai szerkezet            hárfa szerkezet
Térfogatáram                       High Flow, 50l/m2h-ig       
                                           10 m2 felett Tichelmann-elv 
                                           alapján kapcsolva               
                                           Low Flow 15l/m2h-ig        
                                           kb. 20 m2-ig sorba kapcsolva
Hõmérsékletérzékelõ                                                  
helyének átmérõje               8 mm
Max. üzemi nyomás             10 bar
Beépítés                               tetõsík fölé                       
                                           (15° és 70° tetõhajlásszög között)

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK                                       
                                                                            
Hatásfok 00*                                                                       79,3 %

Lineáris hõveszteségi együttható  a1                   [W/m2K]           3,562

Másodlagos hõveszteségi együttható  a2             [W/m2K2]            0,01

Beesési szög kollektorfaktor K (50°)                                          0,94

Stagnálási hõmérséklet (1000W/m2 T=30°)                             226°

Solar Keymark regisztrációs száma                               011-7S956 F

  Méretek                                  

  AWK h 1170 x 2178 x 105 mm
  AWK q 2178 x 1170 x 105 mm

                             Kollektor súlya                                     Feltöltõmennyiség
  AWK h                          42 kg                                         1,64 l
 AWK q                          42 kg                                         1,46 l

szórt sugárzás

időjárási befolyások 
(eső, szél, hó) 

szórt és direkt 
napsugárzás

visszaverődés

visszaverődés

konvekciós 

hőveszte
ség

konvekciós 

hőveszte
ség

üveg

hasznos hő 
abszorber

Abszorber anyaga          magas szelektivitású vákuumbevonat
                                    0,2 mm vastag rézlemez 11 abszorbercsõ 
                                    8 x 0,5 mm rézcsõvel
Abszorpció (%)             > 95
Termikus emisszió (%)  < 5
Szigetelés                      60 mm vastag szolár kõzetgyapot
Keret felépítése             alumínium

*az EN 12975-2 teljesítményteszt alapján abszorber felületre vonatkoztatva

Mûszaki adatok
Bramac Modul Napkollektor - Tetôsík fölé szerelhetô megoldás



Bramac Pro Tetôsík Napkollektor
Tetôbe integrálható megoldás
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011-7S561F



Bramac Pro Tetôsík Napkollektor
Új technika, új design

ELÕNYÖK:

>    Szabadalmaztatott kollektor megoldás elõre 
       szerelt burkolókerettel. Gyárilag beépített 
       hômérséklet-érzékelô. Könnyû és gyors 
       beszerelés, csekély járulékos költségek.
>    díjmentes helyszínre szállítás
>    díjmentes daruzás*
>    20° tetõhajlássszögtõl elhelyezhetõ
>    Nagyobb hõteljesítmény a magas szelektivitású 
       abszorber réteg által 
>    A legkörnyezetbarátabb és költségkímélõbb 
       energiaforrás: egy 8m2-es Bramac Tetõsík Napkollek-
        torral évente akár 442 m3 földgáz takarítható meg.
>    Szinte bármely tetõfedõ anyaghoz beépíthetõ és 
       meglévõ tetõ esetén is alkalmazható
>    10 év garancia és Austria Solar védjegy
>    Osztrák márkaminõség - a Bramac Kft. a korrekt 
       megoldás, a biztonság és a megbízhatóság mellett áll.
>    Solar Keymark minõsítéssel és Építôipari Mûszaki 
       Engedéllyel rendelkezik
>    Sok éven át tartó elégedettség - szép megjelenés 
       és tökéletes tetõbe integrálhatóság.

* A daruzás feltételeit lásd a 29. oldalon található ábrán!
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MÉRET ÉS SÚLY:

BSD10E PRO
Sz x M :      5360 x 2380 mm
Felület:       10,2 m2

Súly:           290 kg

BSD8E PRO
Sz x M :      4310 x 2380 mm
Felület:       8,2 m2

Súly:           220 kg

BSD6E PRO
Sz x M :      3260 x 2380 mm
Felület:       6,2 m2

Súly:           160 kg

BSD4E PRO
Sz x M :      2360 x 2380 mm
Felület:       4,1 m2

Súly:           110 kg

A BRAMAC PRO TETÕSÍK NAPKOLLEKTOR
A LEGKORSZERÛBB MEGOLDÁSOKKAL KÉSZÜLT:
-    vasszegény, prizmásított biztonsági üveg
-    magasszelektivitású vákuumbevonatos abszorberlemez
-    hõmérsékletnek ellenálló szigetelés
-    alumíniumból készült, csavarozott üvegszegély EPDM gumitömítéssel
-    alumíniumból készült, elõre szerelt burkolókeret
-    10 év garancia
-    Solar Keymark tanúsítvány, reg.szám 011-7S1753 F
-    Építôipari Mûszaki Engedély

110 mm

2360 mm

3260 mm

4310 mm

5360 mm

16
0 

m
m

23
80

 m
m

011-7S1753F

Méretek és jelölések
Bramac Pro Tetôsík Napkollektor - Tetôsíkba szerelhetô megoldás
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MINÕSÉG
A Bra mac BSD PRO Te tõ sík Napkollektor elõ re sze relt bur ko ló ke ret tel op ti má lis meg ol dást je lent a te tõ be
tör té nõ sze re lés hez. A bé csi Arsenal Research in té zet ál tal ke rült be vizs gá lás ra az eu ró pai EN 12975
szab vány sze rint, to váb bá a Bra mac BSD PRO Te tõ sík Napkollektor a Solar Keymark Eu ró pa-szer te ér -
vé nyes mi nõ ség je lé vel is ren del ke zik.

MÛSZAKI ADATOK                                                        
                                                                                                                            
Kollektor típusa            abszorber felület                 üvegfelület             bruttó felület

 BSD4E PRO               3,70 m2             3,70 m2            4,10 m2

 BSD6E PRO               5,50 m2             5,50 m2            6,20 m2

 BSD8E PRO               7,50 m2             7,50 m2            8,20 m2

 BSD10E PRO             9,20 m2             9,20 m2          10,20 m2

MÛSZAKI ADATOK                                                        
                                                                                       
Üveg                                        3,2 mm vastag, vasszegény,        
                                               strukturált, edzett szolár             
                                               biztonsági üveg
Fény transzmissziós tényezõ          > 91%                
Sugárzás transzmissziós tényezõ    > 90%
Teljes sugárzás átlépés                    91%
Üvegszegély                            2 részes, eloxált alumínium
Tömítés                                   UV sugárzásnak és magas           
                                               hõmérsékletnek ellenálló             
                                               EPDM gumi
Burkolókeret                           0,8 mm vastag alumínium,          
                                               készre szerelt
Burkolókeret szín                     antracit, RAL 7016
Csatlakozások                          60 cm hosszú, flexibilis,              
                                               szigetelt rozsdamentes csõ, a      
                                               csôméret illeszkedik a Bramac Solar
                                               rendszerhez és a 18 mm rozsda-
                                               mentes vég alkalmas vágógyûrûs  
                                                           csatlakozásokhoz
Hidraulikai kialakítása                 szerpentin szerkezet
Átfolyási mennyiség                  High Flow                                  
                                               50l/m2h-ig                                  
                                               Low Flow
                                               15l/m2h-ig sorba kapcsolva
Hõmérsékletérzékelõ              kb. 55 cm hosszú,     10 mm            
helye                                            átmérõjû, hõmérsékletnek           
                                               ellenálló tömlõ, a PT1000          
                                               hômérsékletérzékelô 1,5 m        
                                               kábellel gyárilag beszerelve
Max. üzemi nyomás                 10 bar
Beépítés                                   20° és 80° közötti hajlásszögû tetõbe

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK                                  
                                                                        
Hatásfok 00*                                                                 82,4 %
Lineáris hõveszteségi együttható a1              [W/m2K]                     3,8
Másodlagos hõveszteségi együttható a2        [W/m2K2]             0,015
Beesési szög kollektorfaktor K (50°)                                    0,92
Stagnálási hõmérséklet (1000W/m2 T=30°)                       189°
Solar Keymark regisztrációs száma                         011-7S1753F

                       Burkolókeret nélküli méretek       Méretek burkolókerettel együtt
  BSD4E PRO  2026 x 2039 x 110 mm      2360 x 2380 x 110 mm
  BSD6E PRO  3019 x 2039 x 110 mm      3260 x 2380 x 110 mm
  BSD8E PRO  4012 x 2039 x 110 mm      4310 x 2380 x 110 mm
  BSD10E PRO 5005 x 2039 x 110 mm      5360 x 2380 x 110 mm

                            Kollektor súlya                      Abszorber feltöltõmennyisége
                                                                             (60 cm rozsdamentes hullámcsõvel együtt)

 BSD4E PRO               110 kg                                         1,30 L
 BSD6E PRO               160 kg                                         1,60 L
 BSD8E PRO               220 kg                                         2,10 L
 BSD10E PRO              290 kg                                           2,60 L

szórt sugárzás

szórt és direkt 
napsugárzás

visszaverődés

visszaverődés

konvekciós 

hőveszte
ség

konvekciós 

hőveszte
ség

időjárási befolyások 
(eső, szél, hó) 

abszorber

hőszig
etelés

üveg

hasznos hő 

Abszorber anyaga              magas szelektivitású vákuumbevonat
0,5 mm vastag alumíniumlemez

Abszorpció (%)                 95
Termikus emisszió (%)       5
Szigetelés                           50 mm vastag szolár kõzetgyapot
Szerkezet felépítése             fa

Mûszaki adatok
Bramac Pro Tetôsík Napkollektor - Tetôsíkba szerelhetô megoldás
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Bramac Pro Tetôsík Napkollektor beépítése
Gyerünk a tetôre!
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1.

2.

3.

1.  A kollektor elhelyézése a lécezés felsô
     síkjára történik.
     A kollektor rögzítése mellékelt csavarokkal 
     gyors és egyszerû.

2.  Bármely fedésbe beépíthetô.
     A tetôfedô anyag könnyen 
     csatlakoztatható.

3.  A csatlakozó csövek rögtön a padlástérbe
     kerülnek, így nincs energiaveszteség ill. 
     gépészeti szerelés a tetôn, valamint 
     esztétikus látványt mutat.

Figyelem! 
Beépítési útmutatót
minden kollektorhoz 
mellékelünk!

Bramac Pro Tetôsík Napkollektor beépítése
Panelenként kb. 30 perc
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Szükséges elõkészületek
Bramac Pro Tetõsík Napkollektor beépítéséhez

1. A Bramac Napkollektor helyzetének meghatározása
A Bramac Napkollektor elhelyezésénél törekedni kell arra,
hogy az a taréjgerinc közelébe kerüljön.
Ennek oka:
-    nincs, vagy nagyon csekély mértékû az 
     árnyékolási veszély
-    a taréjgerinc közelében a hó hamarabb leolvad
-    lehetõség van a csõvezetékek csatlakoztatására 
     a taréjgerinc alatti légtérben

2. A napkollektor jobb oldali helyének megjelelölése
Az alsó tartóléc helyének meghatározása után a jobb oldali
tetõszéltõl kell a kollektor helyét megállapítani.
-    a vízhorony külsõ élétõl balra kell mérni 23 cm-t
-    a szarufával párhuzamosan zsinórjelet kell 
     elhelyezni
-    erre a vonalra lesz késõbb helyezve a kollektor 
     jobb oldali széle 

3. A kollektor közepének megjelelölése és helyzetének 
ellenõrzése
A zsinórozástól (a burkolókeret jobb széle) számítva az 
„A” méretet balra ki kell mérni (ez jelzi majd a kollektor közepét). 

Az „A” méret függ a kollektor típusától.

A kollektor középtengelyének lehetõleg két szarufa közé kell
esnie, hogy a kollektor csatlakozócsöveit beépítéskor akadályta-
lanul a tetõbe lehessen vezetni (ne szoruljanak a kollektor alá, ill.
ne sérüljenek).

Az alábbiakban röviden ismertetjük a Bramac Tetõsík Napkollektor beépítésének lépéseit idõrendi sorrendben:

Pozicionálás Pótlécek elhelyezése

         Típus:                               „A” méret

         BSD4E PRO                     118,0 cm

         BSD6E PRO                     163,0 cm

         BSD8E PRO                     215,5 cm

         BSD10E PRO                   268,0 cm

felső rögzítőléc

rozsdamentes 
hullámcső
hollandi 
csatlakozással

DN = tetőhajlásszög

KN = kollektor dőlése =
min. 10° -kal nagyobb, mint
a tető dőlése bedaruzásnálalsó tartóléc

állított támaszléc



Kérdõív Bramac Napkollektor számításhoz

Épület adatai:
�� Meglévõ épület                 Építés éve:

�� Újépítés                            Építés kezdete:

Egyéb megjegyzés: 

�� Családi ház                                               fõ

�� Többlakásos társasház                                    lakás

� � Hotel/panzió                                                  szoba

�� Egyéb                                                                                          

Kollektor felhelyezéséhez rendelkezésre álló szabad tetõfelület

Adatok darus beépítéshez

Akadály tetõ és daru között (villanyvezeték, fák, talajtulajdonságok): 

m

m

Név:

Megrendelõ adatai:

Építés helyszíne: (csak abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a megrendelõ adataitól)

Ir.szám: Helység:

Ir.szám: Helység: Utca/házszám:

Utca/házszám:

Használat: �� Melegvíz termelésre         �� Fûtésrásegítésre                           �� Medencefûtésre

Hogyan kéri az árajánlatot? �� Fax                                           �� E-mail                                     �� Posta

Telefon:

Fax szám: E-mail cím:

Kívánt kollektor típusa: �� Bramac Tetôsík Napkollektor      �� Bramac Modul Napkollektor

Alapadatok:

hajlásszög tájolás

Amennyiben több tetõfelület is szóba 
jöhet a kollektor elhelyezésére.

Felület             Hajlásszög (fok)          Tájolás (fok)                     a (m)                      b (m)

1. felület

2. felület

3. felület

Maximális beépítési magasság a:

Tetõgerinc és a daru széle közötti távolság  b:

Lehetõség van több tetõfelületre is elhelyezni a
Napkollektort.
Megfelelõ tájolások: D, DK, DNY
Optimális tájolás: D

24 t

Amennyiben a helyszín nem felel meg a daruzási feltételeknek, kérjük vegye fel a kapcsolatot
a Bramac Kft-vel.
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Adatok a melegvízkészítéshez

Melegvíz fõ számára Kívánt melegvíz hõmérséklet: °C

Jelenlegi használati melegvíz elõállítás módja    

� gáz       

� villany     

� egyéb

Melegvízszükséglet személyenként   

�� 30–40 liter (takarékos)  

�� 50–60 liter (közepes)  

�� 70–100 liter (magas)

Medence helyzete           �� beltéri                       Takarás        �� fedett                         Használat       �� folyamatos

                                      �� szabadtéri                                     �� fedetlen                                           �� idõszakos (nyár)

Medence vízfelülete                                          m2                            Kívánt vízhõmérséklet                 °C

Átlagos mélysége                                             m                            Léghõmérséklet (épületben)           °C

Egyéb megjegyzés:

Dátum: Aláírás

Az adatok változása esetén új számítást kell végezni.

Távolság a Napkollektor és a tároló között: m

Cirkulációs vezeték �� nincs  �� van hossza: m

Adatok medencefûtéshez (Csak akkor kell kitölteni, ha medence fûtése is tervezett!)

Adatok a meglévõ fûtésrõl            (Csak akkor kell kitölteni, ha a fûtésrásegítés is tervezett! 
                                                                                     Lehetõség szerint minél több adatot kell kitölteni!)

Fûtendõ lakótér                              m2                                   Éves fûtõanyag szükséglet              gáz                         m3

Padló és falfûtés                              m2                                                                  fa                           m3

Radiátoros fûtés                              m2                                                                  áram                      kWh

Fûtési hõszükséglet                              kW             Elõremenõ fûtési vízhõmérséklet   °C                         padló/radiátor

Kazán teljesítménye                            kW             Visszatérõ fûtési vízhõmérséklet    °C                        padló/radiátor

Meglévõ v. tervezett kazán típusa

Épület hõszigetelése        �� jó                             Épület tömege:                  �� könnyû

                                    �� közepes                                                                       �� közepes

                                    �� rossz                                                                            �� nehéz

A kérdõív letölthetõ:
www.bramac-solar.hu

Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon: (88) 590-883
Telefax: (88) 590-777

Jelenlegi rendszer �� átfolyós        �� tárolós

Ha van meglévõ tároló, akkor annak típusa:

Távolság a napkollektor és a Tároló között:           m

Mérete                    l

/

/
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SOLAR KEYMARK-EURÓPAI MI NÕ SÉ GI TA NÚ SÍT VÁNY - MI NÕ SÉG EU RÓ PÁ NAK

A „Solar Keymark” Eu ró pa szer te ér vé nyes mi nõ ség jel a nap kol lek tor ok szá má ra.
Ki adá sá nak alap ja a Szab vá nyo sí tás Eu ró pai Bi zott sá ga (CEN) ál tal be ve ze tett ter mék mi nõ sí té si fo lya mat,
ami ér vé nyes eu ró pai szab vá nyon ala pul.
Ah hoz, hogy ezt a mi nõ ség je let egy kol lek tor meg kap ja és meg tart has sa, egy ér vé nyes szab vány
(EN12975) sze rin ti tel jes vizs gá la tot kell el vé gez ni, to váb bá a ter me lés fo lya ma tá ra mi nõ ség biz to sí tá si
rend szert kell be ve zet ni.
Ezen kí vül az is fon tos, hogy a vizs gá lan dó anyag a gyár tás ból szár maz zon, mely min ta pél dányt egy füg -
get len ha tó ság vá laszt ki. A ter mé ke ket rend sze res idõ kö zök ként meg vizs gál ják, ez a rend sze res fe lül vizs -
gá lat fel té te le a ta nú sít vány, a Solar Keymark meg õr zé sé nek.
For rás: SPF Solarenergia és Arsenal Research

AUSTRIA-SOLAR VÉD JEGY - LEG JOBB MI NÕ SÉG ÉS HOS  SZÚ TÁ VÚ GA RAN CIA

Az Austria Solar Szö vet ség 2003 -ban az arsenal research és ASIC ku ta tó- és vizs gá ló in té ze tek kel együtt
egy védjegyet ho zott lét re a ter mi kus szolárelemeket kí ná lók szá má ra.
Aki egy ilyen véd jeg  gyel el lá tott be ren de zést vá sá rol, az bíz hat a be vizs gált ter mék ma gas mi nõ sé gé -
ben és a fel hasz nált anya gok kör nye zet ba rát mi vol tá ban.
Ezen kí vül a véd jegy ga ran tál ja a hos  szú ga ran cia idõt, ami mi ni mum 10 év a kol lek to rok te kin te té ben.
A szö vet ség ezen felül vizs gál ja még a hasz ná la ti út mu ta tó, az át vé te li jegy zõ könyv ill. kar ban tar tá si do ku men tá ci -
ók ért he tõ sé gét és he lyes sé gét is.
A véd je gyet egy füg get len bi zott ság fel ügye li.

AZ AUSTRIA - SOLAR VÉD JEGY A KÖ VET KE ZÕ KET JE LEN TI:
• min. 10 év garancia a kollektorokra
• a felhasználók és szakemberek számára dokumentáció
• környezetbarát - FCKW és HFCKW mentes hõszigetelés
• a kollektorok vizsgálata európai szabvány szerint történt, melyet egy EU akkreditált intézet végzett

10 ÉV BRA MAC GA RAN CIA

A Bra mac Kft. a kol lek to ra i ra 10 év ga ran ci át nyújt.
Er re az idõ szak ra díj men te sen biz to sít ja azon anya gok pót lá sát, me lyek bi zo nyít ha tó an nem fe lel tek meg
az EN 12974-1 és EN 12975-2 szab vány elõ írá sa i nak.
Ter mé sze te sen a tör vé nyi leg meg ha tá ro zott sza va tos sá gi ha tár idõk nem ke rül nek kor lá to zás ra ez zel a ga -
ran ci á val.

ÉPÍTÔIPARI MÛSZAKI ENGEDÉLY (ÉME)
Kollektoraink és tárolóink Építôipari Mûszaki Engedéllyel rendelkeznek.

ÁLLAMI NÉPEGÉSZGÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT (ÁNTSZ)
Melegvíz készítésére és fûtésrásegítésre alkalmas tárolók alkalmazási engedélye.



Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon: (88) 590-883, Telefax: (88) 590-777
Nyomda: Prospektus Nyomda. 2012/02/7 000 pl.

Bramac Napkollektor számítás

A Bramac Kft. díjmentesen kiszámolja önnek, az
Ön igényeire szabva, hogy milyen szolar-rendsz-
erre van szüksége az optimális meleg -
vízkészítéshez, fûtés-rásegítéshez, vagy akár a
medence fûtéshez.
Az egyéni igények meghatározásához kérjük
töltse ki és küldje el hozzánk a Bramac Nap-
kollektor kérdôívet, amelyet megtalál a 
www.bramac-solar.hu oldalon.


