
ROTEX Solaris –
energia słoneczna zapewnia  
ciepłą wodę i ogrzewanie

ROTEX Solaris: wykorzystaj bezpłatną energię słońca

®



[ 2 ][ 2 ]

Energia i zasoby naturalne
Wykorzystywane przez nas obecnie 
źródła energii są ograniczone, co wpły-
wa na wysokie koszty ich eksploatacji. 
Cała nasza egzystencja i dobrobyt 
opierają się na swobodnym dostępie 
do energii.

Dostępną energię 
należy wykorzysty-
wać optymalnie, 
aby utrzymać koszty 
eksploatacyjne na 
niskim poziomie  
i chronić środowisko. 
Jednocześnie warto 
stosować w najwięk-
szym możliwym 
zakresie energię ze 
źródeł odnawialnych, 
aby ograniczyć zależ-
ność od tradycyjnych 
źródeł, chroniąc 
jednocześnie środo-
wisko naturalne.

Wykorzystanie 
energii cieplnej 
pochodzącej ze 
słońca to najbardziej wydajny sposób 
zastępowania energii pierwotnej ener-
gią ze źródeł odnawialnych (energią 
słoneczną).

Jeżeli ciepło pochodzące ze słońca 
nie jest wykorzystywane natychmiast, 
solarny zbiornik buforowy ROTEX 
Sanicube może zmagazynować dużą 
ilość ciepła pochodzącego ze słoń-
ca na wiele godzin, a nawet na czas 
dłuższy niż cały dzień. Ciepło to można 
wykorzystać później do podgrzewania 
wody użytkowej lub do ogrzewania 
pomieszczeń.

Mały wydatek - duży zysk
Teraz możesz na stałe zredukować 
bieżące koszty energii i utrzymywać  
je na najniższym poziomie.

Dzięki kolektorom ROTEX Solaris  
będziesz mógł wykorzystywać bezpłat-
ną energię słoneczną do ogrzewania 
pomieszczeń i wody użytkowej.

Pompa ciepła + system solarny
Energia słoneczna i pompa ciepła  
stanowią doskonale uzupełniające  
się połączenie. W zależności od za-
potrzebowania, pompa ciepła ROTEX 
HPSU kieruje potrzebną ilość ciepła  
do systemu grzewczego.

Kocioł kondensacyjny  
+ system solarny
ROTEX Gas-Solar Unit - połączenie 
gazowego kotła kondensacyjnego  
i solarnego bufora wody grzewczej   
z wymiennikiem do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej w kompakto-
wej formie.

Początek ery słońca
Stosując instalacje solarne, przyczyniasz 
się znacząco do ochrony środowiska 
naturalnego,  a jednocześnie długo-
terminowo zapewniasz sobie duże 
oszczędności.

Ciepło 
słoneczne 
- bezpłatna 
energia we 
właściwym 
miejscu
W najbardziej 
wydajnym 
wariancie nawet 
80% energii sło-
necznej można 
przekształcić  
w ciepło użyt-
kowe.

Wyjątkowo wyso-
ki współczynnik 
sprawności 
cieplnej płaskich 
kolektorów sło-
necznych ROTEX 

Solaris w połączeniu z szybkim bezpo-
średnim gromadzeniem uzyskanego  
ciepła w zbiorniku buforowym ROTEX 
Sanicube Solaris zapewnia wysoką 
wydajność energetyczną nawet  
w krótkim czasie występowania  
światła słonecznego.

Kolektory ROTEX Solaris zostały opra-
cowane właśnie z myślą o takich 
warunkach. Umożliwiają one stworzenie 
innowacyjnego systemu solarnego. 
Kolektory ROTEX Solaris wykorzystują 
energię słoneczną do podgrzewania 
wody użytkowej i znacząco usprawniają 
pracę obiegu grzewczego.

Energia słoneczna:
bezpłatne i niewyczerpane źródło

R O T E X    
S o l a r i s

 � Bezciśnieniowy system pod-
grzewania wody w kolektorach 
słonecznych w technologii 
Drain-Back

 � Energia słoneczna do ogrzewa-
nia wody i pomieszczeń

 � Kolektory płaskie o wysokiej 
sprawności

 � Brak konieczności stosowania 
środków przeciwko zamarzaniu

 � Warstwowy bufor ciepłej wody 
o wysokiej wydajności

 � Optymalne parametry  
higieniczne wody

 � Nie wymaga konserwacji
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Zalety stosowania kolektorów 
ROTEX Solaris: 

 � Wykorzystanie energii słonecznej 
do podgrzewania wody użytko-
wej i wspomagania ogrzewania 
pomieszczeń

 � Największa wydajność wykorzysta-
nia energii dzięki zoptymalizowaniu 
całej instalacji

 � Płaskie kolektory słoneczne o wyso-
kiej sprawności (elastyczne zastoso-
wanie dzięki 3 różnym rozmiarom)

 � Różne opcje montażu w systemach 
montowanych na dachu, w dachu 
lub w postaci  konstrukcji wolno-
stojącej

 � Wysoka pojemność bufora  
i najniższe straty ciepła

 � Optymalny rozkład temperatur  
w buforze zwiększa wykorzystanie 
energii słonecznej

 � Znacznie bardziej przyjazne  
dla środowiska dzięki zaprzestaniu 
stosowania środków przeciwko 
zamarzaniu oraz ograniczeniu  
stosowania materiałów  
szkodliwych dla środowiska

Ciepła woda użytkowa płynie wyłącz-
nie w rurowym wymieniku ciepła, 
dlatego też, nie jest możliwe odkłada-
nie się substancji, takich jak szlam, rdza 
lub inne osady, co ma często miejsce 
w przypadku zbiorników o dużej 
pojemności.

Woda, która jako pierwsza trafia do 
wymiennika, opuszcza go również jako 
pierwsza (zasada First-in-first-out).  
Dzięki temu, moduły 
ROTEX Sanicube oferują 
doskonałe parametry 
higieniczne.

Gwarancja higieny 
wody – zaleta modułów 
ROTEX Sanicube została 
potwierdzona w ramach 
zakrojonego na szeroką 
skalę badania prze-
prowadzonego przez 
Instytut Higieny Uniwer-
sytetu w Tybindze.

 � Proste włączenie do istniejących 
instalacji grzewczych oraz instalacji 
podgrzewania wody użytkowej

 � Solarny bufor o optymalnych para-
metrach higienicznych (przebadany 
przez Instytut Higieny Uniwersytetu 
w Tybindze)

Bufor grzewczy zabezpieczo-
ny przed bakteriami Legionelli
Dzięki swojej budowie moduły ROTEX 
Sanicube Solaris posiadają optymalne 
parametry w zakresie higieny wody, 
ponieważ ciepła woda użytkowa pod-

grzewana jest przepływając 
wewnątrz rurowego wymien-
nika ciepła, który zanurzony 
jest w buforowym zbiorniku 
wody grzewczej.
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Parametry higieniczne wody  
to nasz priorytet

Słowo-klucz: bakterie Legionella
Bakterie Legionella  

Istnieje około 35 rodzajów bakterii  
z rodziny Legionella.  Przynajmniej 17 
z nich jest przyczyną różnych chorób. 
Najczęściej powodują one: gorączkę 
Pontiaca: objawy podobne do obja-
wów grypy, ustępują po kilku dniach. 
chorobę legionistów: ciężkie bakte-

ryjne zapalenie płuc. Około  
15-20% zakażeń kończy się zgonem.
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Wykorzystaj bezpośrednio 
energię słońca
Kolektory ROTEX Solaris wykorzystują 
koncepcję budowy zbiornika bufo-
rowego, która różni się znacząco od 
wcześniejszych systemów. Woda w 
buforze transportowana jest bezpo-
średnio do kolektorów słonecznych, 
z pominięciem wymiennika ciepła, 
następnie jest podgrzewana w kolek-
torach i transportowana z powrotem 
do bufora. Ciepło nie jest gromadzone 
w obiegu wody użytkowej, jak ma to 
zazwyczaj miejsce, a w oddzielnym, 
bezciśnieniowym zbiorniku buforowym 
wody. Dzięki temu, można znacznie 
zwiększyć współczynnik sprawności 
kolektorów słonecznych jak również 
korzyści płynące z instalacji.

Dzięki zastosowaniu systemu bezciśnie-
niowego, zbędne stają się konieczne 
dotychczas elementy, takie jak naczynie 
wzbiorcze, zawór nadciśnieniowy, ma-
nometr i wymiennik ciepła. Pozwala to 
nie tylko obniżyć koszt zakupu instalacji, 
lecz umożliwia również 
zmniejszenie zużycia 
energii podczas jej 
eksploatacji.

Zasada eksploata-
cji: Just-in-time 
Kolektory Solaris są na-
pełniane tylko wtedy, gdy 
dostępna jest odpowied-
nia ilość ciepła słoneczne-
go i gdy instalacja zbior-
nika buforowego jest w 
stanie przyjąć dodatkowe 
ciepło. W takiej sytuacji 
obie pompy wchodzące 
w skład solarnego modu-
łu regulacyjno-pompo-
wego (RPS 3) są włączane 
na krótki czas i napełniają 
kolektory wodą z bufora. 
Po zakończeniu procesu 
napełniania, który trwa 
krócej niż minutę, jedna 
pompa jest wyłączana,  

a obieg wody jest podtrzymywany przez 
drugą pompę.

Bez stosowania środków zabez-
pieczających przed  zamarza-
niem, dla dobra  środowiska
Jeżeli słońce nie świeci wystarczająco 
mocno lub jeżeli moduł Sanicube Solaris 
(lub moduł GSU) nie potrzebuje już 
więcej ciepła, pompa tłocząca wyłącza 
się, cała instalacja słoneczna jest opróż-
niana, a woda z niej trafia do bufora. 
Nie jest konieczne stosowanie środków 
zapobiegających zamarzaniu, ponieważ 
w przypadku wyłączenia instalacji po-
wierzchnia kolektora nie jest wypełniona 
wodą, co stanowi dodatkową zaletę w 
zakresie ochrony środowiska!

Energia słoneczna zapewnia 
ciepłą wodę i ogrzewanie
Optymalny rozkład temperatur  
w module Sanicube Solaris (lub modu-
le GSU) zapewnia, że energia słoneczna 
jest skutecznie wykorzystywana nie 

tylko do podgrzewania 
wody użytkowej, lecz 
również do wspo-
magania ogrzewania 
pomieszczeń. Zwiększa 
to dodatkowo, korzyści 
płynące ze stosowania 
instalacji solarnej.

Ta zasada działania ma 
zastosowanie tylko wte-
dy, gdy rury połączenio-
we w budynku oraz na 
dachu zostały ułożone z 
odpowiednim nachyle-
niem, kolektory zostały 
zamontowane dokładnie 
w poziomie, a wysokość 
instalacji odpowiada 
mocy pompy. Dlatego 
instalacja ROTEX Solaris 
powinna być monto-
wana wyłącznie przez 
wykwalifikowanych 
instalatorów.

Myśli razem z tobą: inteligentny 
solarny moduł regulacyjny RPS 3
W pełni automatyczny solarny moduł 
regulacyjny Solaris RPS 3 samodzielnie 
steruje całą instalacją solarną w taki 
sposób, aby optymalnie wykorzystać 
energię słoneczną. Wszystkie para-
metry decydujące o 
komfortowej eksplo-
atacji instalacji zostały 
wstępnie ustawione 
już w fabryce.

Za pomocą czytelne-
go wyświetlacza na 
regulatorze możesz 
odczytać wartości do-
tyczące bieżącej mocy, 
mocy szczytowej oraz ilości ciepła,  
a następnie wyregulować je  
w zależności od potrzeb.

W ten sposób możesz w każdej chwili 
sprawdzić, z jaką wydajnością pracuje 
instalacja solarna.

Higieniczny solarny zbiornik  
buforowy
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Żadnych szans na  
powstawanie kamienia
W momencie uruchomienia, zbiornik 
buforowy napełnia się wodą wodocią-
gową. Woda ta nie znajduje się pod 
ciśnieniem, a podczas eksploatacji 
nie jest wymieniana. Dlatego też po 
stronie wodnej bufora do powstawania 
kamienia może dojść tylko w jednym 
momencie. Wyklucza to powstawanie 
kamienia na grzałce oraz na wszystkich 

A Bufor warstwowy wody ciepłej
B Woda w buforze bez ciśnienia
C Strefa wody użytkowej
D Strefa solarna
E Strefa wspomagania ogrzewania
F Moduł regulatora i pompa 

(akcesoria)

1. Woda użytkowa
2. Podgrzew bufora
3. Wspomaganie ogrzewania
4. Przyłącze Solaris
5. Wymiennik ciepła - woda użytko-

wa (stal nierdzewna)

6. Wymiennik ciepła - podgrzew 
bufora (stal nierdzewna)

7. Wymiennik ciepła - wspomaganie 
ogrzewania (stal nierdzewna)

8. Izolacja cieplna
9. Hamulec grawitacyjny (zawór 

zwrotny) (wyposażenie dodatkowe)

znajdujących się wewnątrz bufora 
rurach wchodzących w skład wymien-
nika ciepła. Po stronie wody użytkowej 
wykonanego ze stali nierdzewnej wy-
miennika ciepła, kamień nie osadza się 
na ścianach wewnętrznych ze względu 
na dużą prędkość przepływu c.w.u.

SCS 538/16/0
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Sanicube Solaris - doskonały 
warstwowy zbiornik buforowy

Sposób działania
Zbiornik buforowy modułu ROTEX 
Sanicube Solaris (lub modułu GSU)  
to dwuwarstwowa konstrukcja wyko-
nana w całości z tworzywa sztucznego. 
Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem 
wewnętrznym i zewnętrznym jest  
w całości wypełniona pianką o wyso-
kim współczynniku izolacji cieplnej.

We wnętrzu, w zależności od wersji, 
znajdują się od dwóch do czterech 
wymienników ciepła wykonanych  
z elastycznych rur ze stali nierdzewnej. 
Zbiornik o pojemności 300 lub 500 
litrów jest jednorazowo napełniany 
wodą wodociągową bez dodatku 
innych substancji.

Moduł Sanicube Solaris (lub GSU) 
podzielony jest na dwie główne strefy: 
górna część, zachowująca przez cały 
czas ciepło, czyli strefa wody 
użytkowej oraz niższa, zimniejsza 
część, strefa solarna.

Prawidłowa temperatura  
w każdej warstwie
W przypadku instalacji solarnych  
stosowanych w ogrzewaniu istotnym 
jest, aby bufor ciepła wykazywał możli-
wie konsekwentne parametry  
rozkładu temperatur. Warstwowy 
rozkład temperatur jest możliwy, ponie-
waż woda ciepła jest lżejsza niż woda 
zimna i dlatego unosi się do góry.

Woda użytkowa jest podgrzewana  
w górnej części bufora. W strefie tej  
konieczna jest wysoka temperatura, 
aby w każdej chwili  
dostępna była odpo-
wiednia ilość ciepłej 
wody. W dolnej części 
bufora znajduje się 
woda, która w czasie 
pracy w trybie solarnym 
kierowana jest bezpo-
średnio do kolektorów 
słonecznych. Kolektory 
słoneczne pracują tym 
wydajniej, im zimniejsza  
jest woda do nich  
doprowadzana.

Tak uzyskujemy c.w.u.
Zimna woda przepływająca przez   
wymiennik ciepła wykonany z elastycz-
nej rury ze stali nierdzewnej jest dopro-
wadzana w pierwszej kolejności na sam 
spód bufora a następnie prowadzona 
do góry i w trakcie tego przepływu  
zostaje podgrzana. Dzięki temu,  
temperatura w dolnej części bufora,  
z której woda trafia do kolektorów, 
utrzymywana jest na maksymalnie 
niskim poziomie.

Ten sposób poprowadzenia wody  
wytwarza w zbiorniku buforowym 
stabilne i wyraźnie oddzielone warstwy 
wody o różnej temperaturze.

Niska przewodność cieplna wykona-
nych z tworzywa sztucznego ścian 
zbiornika sprzyja zachowaniu podziału 
na warstwy i stabilizuje go. W przeci-
wieństwie do buforów wykonanych  
z metalu, ściany tego zbiornika prak-
tycznie nie przewodzą ciepła do dolnej 
części.

Bezpośrednio i wydajnie
Woda grzewcza podgrzewana jest  
w kolektorze bezpośrednio, bez ko-
nieczności stosowania dodatkowego 
wymiennika ciepła. Po podgrzaniu  

w kolektorze wpływa 
z powrotem do bufora 
specjalną rurą powrot-
ną systemu Solaris. 
Wewnątrz tej rury woda 
jest rozdzielana według 
temperatury na odpo-
wiednie warstwy. Jeżeli 
energia słoneczna okaże 
się niewystarczająca, 
woda użytkowa w górnej 
części zostanie ogrzana 
do odpowiedniej tempe-

ratury za pomocą instalacji grzewczej 
lub grzałki elektrycznej.

W środkowej części bufora znajduje 
się wymiennik ciepła, który wspomaga  
ogrzewanie solarne. Jeżeli nagroma-
dzone w tym miejscu ciepło pochodzą-
ce z energii słonecznej będzie większe 
od zapotrzebowania, woda przepły-
wająca przez dodatkowy wymiennik 
ciepła odprowadzi je do instalacji 
grzewczej.
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Zawsze gotowe do pracy -  
kolektory słoneczne Solaris
Płaskie kolektory słoneczne Solaris,  
charakteryzujące się, dzięki pokryciu 
warstwą wysoskoselektywnego  
materiału,  wysoką sprawnością są  
w stanie przekształcić prawie całą  
energię, nawet krótkotrwałego  
nasłonecznienia, w ciepło.

Gdy tylko temperatura 
odczytywana przez czuj-
nik kolektora przekroczy 
ustawioną wcześniej 
temperaturę w strefie 
solarnej, cyfrowy moduł 
regulacyjny Solaris inicju-
je proces ładowania.

Instalacja ta oferuje 
trzy możliwości 
montażu kolektorów:  
na dachu, 

w dachu 

oraz na dachu  
płaskim.

Pasuje do każdego dachu
Ponieważ każdy budynek jest inny, 
płaskie kolektory marki ROTEX można 
montować na dachu na szereg różnych 
sposobów.

Kolektory można instalować na da-
chówkach (montaż na dachu spadzi-
stym), można wbudować je w dach 

lub też zamontować jako 
konstrukcja wolnostojaca 
(na dachu płaskim lub na 
ziemi).

Trzy różne rozmiary 
kolektorów umożliwiają 
elastyczne dopasowanie 
instalacji do specyfiki 
danego dachu.

ROTEX Solaris – również  
w solarnej instalacji  
ciśnieniowej
Aby umożliwić realizację instalacji,  
które nie mogą zostać poprowadzone  
z zachowaniem odpowiedniego nachy-
lenia, dostępne są również elementy 
pozwalające na pracę kolektorów 
słonecznych ROTEX Solaris w syste-
mie ciśnieniowym. W takim wypadku 
do instalacji podłączany jest płytowy 
wymiennik ciepła a czynnikiem przeno-
szącym ciepło z kolektorów słonecz-
nych do wymiennika ciepła jest płyn 
solarny (mieszanina wody i glikolu).

Kolektory słoneczne Solaris
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Schemat instalacji systemu ROTEX Solaris 
przeznaczony do podgrzewu wody użyt-
kowej z funkcją wspomagania ogrzewania 
przy współpracy z pompą ciepła powie-
trze-woda ROTEX HPSU compact.

Schemat instalacji systemu ROTEX Solaris 
przeznaczony do podgrzewu wody  
użytkowej z funkcją wspomagania  
ogrzewania przy współpracy z olejowym 
kotłem kondensacyjnym 

Pompa ciepła + system solarny

Gazowy kocioł kondensacyjny + system solarny

Olejowy kocioł kondensacyjny + system solarny

Schemat instalacji systemu ROTEX Solaris 
przeznaczony do podgrzewu wody  
użytkowej ogrzewania przy współpracy  
z funkcją wspomagania ogrzewania:  
z kotłem gazowym ROTEX Gas Solar Unit

®
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ROTEX Comfort 365® –  
ogrzewanie z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii 
zimą i chłodzenie latem
Zimą, nasza instalacja grzewcza zapewni 
komfortowe warunki w każdym domu. 
Zastosowanie jako źródła ciepła takiego 
urządzenia jak na przykład pompa ciepła 
typu powietrze-woda, wykorzystującej 
bezpłatną odnawialną energię ze śro-
dowiska zmniejsza tym samym zużycie 
odpłatnej energii do minimum, a co za 
tym idzie również koszty eksploatacyj-
ne. Co jednak dzieje się latem? Prawie 
na każdym kroku, nie tylko w domu, 
mamy do czynienia z klimatyzowanymi 
pomieszczeniami: w biurze, kawiarni, 
budynkach użyteczności publicznej, 
w restauracji i w samochodzie. Jednak 
niewiele budynków mieszkalnych jest 
obecnie wyposażonych w instalacje 
klimatyzacyjne, które gwarantują  
zachowanie komfortowej temperatury  
w gorące letnie dni oraz w nocy.  
To powinno się zmienić.

„ROTEX Comfort 365®“ to nazwa 
nowego systemu grzewczego, który 
zapewnia nie tylko komfortowe ciepło 
w zimie, lecz gwarantuje również 
dyskretne chłodzenie całego budynku 
mieszkalnego podczas letnich upałów.

Instalacja ogrzewania  
podłogowego + pompa  
ciepła = całoroczny komfort
Pompa ciepła powietrze-woda  
marki ROTEX może służyć nie tylko  
do ogrzewania w zimie, lecz również  
w miarę potrzeb do chłodzenia w okre-
sie letnim. Instalacja ogrzewania podło-
gowego posiada w przypadku takiego 
rozwiązania szereg zalet. Dzięki dużej, 
po części niewidocznej powierzchni 
przekazywania ciepła, również latem, 
zapewnia bardzo przyjemne tempe-
ratury w trybie chłodzenia, bez ryzyka 
przeciągów.

Aby umożliwić takie działanie instalacji, 
praca pompy ciepła zostaje po prostu 
przestawiona w odwrotnym kierunku, 
co oznacza, że ciepło które jest  
w instalacji grzewczej w budynku  
jest odprowadzane przez pompę  
ciepła na zewnątrz. Właściwe chłodze-
nie pomieszczeń odbywa się przede 
wszystkim dzięki instalacji ogrzewania 
podłogowego, która staje się stan-
dardowym wyposażeniem nowych 
budynków. W pomieszczeniach  
pozbawionych instalacji ogrzewania 
podłogowego można zastosować 
konwektor nawiewny HP ROTEX,  
który może przejąć zarówno funkcję 
ogrzewania, jak i chłodzenia.

Temperaturę można ustawiać indywi-
dualnie dla każdego pomieszczenia. 
Gwarantuje to maksymalny komfort 
przez 365 dni w roku.

Wyjątkowa zaleta: funkcja 
chłodzenia to dodatkowy 
bonus w przypadku  
zastosowania tej instalacji
Dzięki zintegrowanej funkcji  
chłodzenia, pompa ciepła powietrze-
woda marki ROTEX umożliwia korzysta-
nie w pomieszczeniach wyposażonych  
w instalację ogrzewania podłogowego 
zarówno w funkcji ogrzewania,  
jak i chłodzenia, bez żadnych  
dodatkowych nakładów.

Minimalne 
nakłady -  
ogromne  
korzyści
Koszty inwestycji 
zostały już poniesio-
ne. Ale jakie będą 
koszty eksploatacji? 

Symulacje kom-
puterowe prze-
prowadzone przez 
Instytut Technologii 
Budowlanej Uniwer-
sytetu w Stuttgarcie 
wykazały, że koszty 
eksploatacji są  
w tym wypadku 
dość niskie. 

Dzięki zastosowaniu systemu ROTEX 
Comfort 365® otrzymujesz instalację 
grzewczą, która potrafi o wiele więcej. 
Możesz się cieszyć komfortowym 
klimatem w swoim domu przez 365 dni 
w roku.

Nowy trend w ogrzewaniu 
całoroczny komfort

®

górna granica komfortu
temperatura pomieszczenia  

bez klimatyzacji

grudzieństyczeń

temperatura pomieszczenia 
z systemem Comfort 365

dolna granica komfortu
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HYC 
544/19/0

HYC 
544/32/0

 
Dane podstawowe
Całkowita pojemność bufora grzewczego litry 300 500 500 500 500 300 500 500
Ciężar własny kg 55 87 93 81 91 59 86 92
Ciężar całkowity (pełny) kg 335 587 593 581 591 359 586 592
Wymiary (dł. x szer. x wys.) cm 59,5x 61,5 x 15 9 79 x 79 x 159 79 x 79 x 159 79 x 79 x 159 79 x 79 x 159 59,5 x 61,5 x 159 79 x 79 x 159 79 x 79 x 159
Maks. dop. temp. wody w buforze grzewczym °C 85 85 85 85 85 85 85 85
Zużycie energii w trybie gotowości przy 60 °C kWh/24h 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4
Podgrzew wody użytkowej
Pojemność wody użytkowej litry 19 24,5 24,5 24,5 24,5 27,8 29,0 29,0
Maksymalne ciśnienie robocze bar 6 6 6 6 6 6 6 6
Materiał wymiennika ciepła wody użytkowej Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Powierzchnia wymiennika ciepła wody użytkowej m2 3,9 5 5 5 5 5,8 6,0 6,0
Średnia właściwa moc cieplna W/K 1890 2450 2450 2450 2450 2790 2900 2900
Wymiennik ciepła – podgrzew bufora 1(stal nierdzewna)
Pojemność wymiennika ciepła litry 9,4 10,5 10,5 – 10,5 13,2 9,8 18,1
Powierzchnia wymiennika ciepła do podgrzewu bufora m2 1,9 2,1 2,1 – 2,1 2,7 2,0 3,7
Średnia właściwa moc cieplna W/K 920 1030 1030 – 1030 1300 960 1800
Wymiennik ciepła – podgrzew bufora 2 (stal nierdzewna)
Pojemność wymiennika ciepła litry – – 11,3 – 4,5 – – –
Powierzchnia wymiennika ciepła do podgrzewu bufora m2 – – 2,3 – 0,6 – – –
Średnia właściwa moc cieplna W/K – – 1100 – 280 – – –
Solarne wspomaganie ogrzewania (stal nierdzewna)
Pojemność wymiennika ciepła litry – 2,2 2,2 2,2 2,2 – 4,5 4,5
Powierzchnia wymiennika ciepła m2 – 0,4 0,4 0,4 0,4 – 0,6 0,6
Średnia właściwa moc cieplna W/K – 200 200 200 200 – 280 280
Dane dotyczące mocy grzewczej modułu Sanicube
Współczynnik mocy NL zgodnie z normą DIN 4708 1) 2,2 2,3 2,5 2,3 2,3 – – –
Wydajność stała QD według normy DIN 4708 kW 27 35 45 35 35 – – –
Maks. ilość pobierana w czasie 10 min. przy 35 kW 
oraz (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C)

l/min 21 22 24 22 22 – – –

Ilość ciepłej wody użytkowej bez dogrzewu przy pobieranej ilości 
równej 15 l/min. (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C)

litry 200 220 220 220 220 – – –

Ilość ciepłej wody użytkowej z dogrzewem przy mocy 20 kW i pobie-
ranej ilości równej 15 l/min. (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C)

litry 400 442 453 442 442 – – –

Ilość wody dostarczonej w 10 minut litry 210 220 240 220 220 – – –
Dane dotyczące mocy grzewczej modułu ROTEX HybridCube
Ilość ciepłej wody użytkowej bez dogrzewu przy pobieranej ilości 
równej 8 l/min. / 12 l/min.  (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C)

litry – – – – – 174 / 139 338 / 272 338 / 272

Ilość ciepłej wody użytkowej bez dogrzewu przy pobieranej ilości 
równej 8 l/min. / 12 l/min.  (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C)

litry – – – – – 270 / 260 527 / 468 527 / 468

Ilość ciepłej wody użytkowej bez dogrzewu przy pobieranej ilości 
równej 8 l/min. / 12 l/min.  (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65 °C)

litry – – – – – 322 / 302 614 / 560 614 / 560

Czas ponownego podgrzewu Ilość pobierana 140 l -> 5820 Wh 
(napełnianie wanny)

min – 
–

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

45 
(HPSU 008)

45 
(HPSU 008)

25 
(HPSU 016)

Czas ponownego podgrzewu Ilość pobierana 90 l -> 3660 Wh 
(kąpiel pod prysznicem)

min – 
–

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

30 
(HPSU 008)

30 
(HPSU 008)

17 
(HPSU 016)

Przyłącza rury
Zimna i ciepła woda cale 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny
Ogrzewanie (zasilanie i powrót) cale 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny
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1) przy doładowaniu o mocy 35 kW, temperaturze zasilania 80 °C, temperaturze 
wody w buforze 65 °C, temperaturze ciepłej wody użytkowej 45 °C oraz tempe-
raturze wody wodociągowejj 10 °C

Czas ponownego podgrzewu = czas wymagany do ponownego podgrzania 
wody w buforze do temperatury 50°C po jego opróżnieniu z określonej ilości 
ciepłej wody użytkowej.
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Pojemność wymiennika ciepła litry 9,4 10,5 10,5 – 10,5 13,2 9,8 18,1
Powierzchnia wymiennika ciepła do podgrzewu bufora m2 1,9 2,1 2,1 – 2,1 2,7 2,0 3,7
Średnia właściwa moc cieplna W/K 920 1030 1030 – 1030 1300 960 1800
Wymiennik ciepła – podgrzew bufora 2 (stal nierdzewna)
Pojemność wymiennika ciepła litry – – 11,3 – 4,5 – – –
Powierzchnia wymiennika ciepła do podgrzewu bufora m2 – – 2,3 – 0,6 – – –
Średnia właściwa moc cieplna W/K – – 1100 – 280 – – –
Solarne wspomaganie ogrzewania (stal nierdzewna)
Pojemność wymiennika ciepła litry – 2,2 2,2 2,2 2,2 – 4,5 4,5
Powierzchnia wymiennika ciepła m2 – 0,4 0,4 0,4 0,4 – 0,6 0,6
Średnia właściwa moc cieplna W/K – 200 200 200 200 – 280 280
Dane dotyczące mocy grzewczej modułu Sanicube
Współczynnik mocy NL zgodnie z normą DIN 4708 1) 2,2 2,3 2,5 2,3 2,3 – – –
Wydajność stała QD według normy DIN 4708 kW 27 35 45 35 35 – – –
Maks. ilość pobierana w czasie 10 min. przy 35 kW 
oraz (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C)

l/min 21 22 24 22 22 – – –

Ilość ciepłej wody użytkowej bez dogrzewu przy pobieranej ilości 
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litry 400 442 453 442 442 – – –

Ilość wody dostarczonej w 10 minut litry 210 220 240 220 220 – – –
Dane dotyczące mocy grzewczej modułu ROTEX HybridCube
Ilość ciepłej wody użytkowej bez dogrzewu przy pobieranej ilości 
równej 8 l/min. / 12 l/min.  (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C)

litry – – – – – 174 / 139 338 / 272 338 / 272

Ilość ciepłej wody użytkowej bez dogrzewu przy pobieranej ilości 
równej 8 l/min. / 12 l/min.  (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C)

litry – – – – – 270 / 260 527 / 468 527 / 468

Ilość ciepłej wody użytkowej bez dogrzewu przy pobieranej ilości 
równej 8 l/min. / 12 l/min.  (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65 °C)

litry – – – – – 322 / 302 614 / 560 614 / 560

Czas ponownego podgrzewu Ilość pobierana 140 l -> 5820 Wh 
(napełnianie wanny)

min – 
–

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

45 
(HPSU 008)

45 
(HPSU 008)

25 
(HPSU 016)

Czas ponownego podgrzewu Ilość pobierana 90 l -> 3660 Wh 
(kąpiel pod prysznicem)

min – 
–

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

30 
(HPSU 008)

30 
(HPSU 008)

17 
(HPSU 016)

Przyłącza rury
Zimna i ciepła woda cale 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny
Ogrzewanie (zasilanie i powrót) cale 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny 1” gwint zewnętrzny
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V 21 P V 26 P H 26 PKolektory płaskie Solaris

Solarny moduł regulacyjno-pompowy RPS 3

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2000 x 1006 x 85 mm 2000 x 1300 x 85 mm 1300 x 2000 x 85 mm
Powierzchnia brutto 2,01 m2 2,60 m2 2,60 m2
Powierzchnia czynna apertury 1,79 m2 2,35 m2 2,35 m2
Powierzchnia absorbera 1,80 m2 2,36 m2 2,36 m2
Masa 35 kg 42 kg 42 kg
Pojemność wodna 1,3 litrów 1,7 litrów 2,1 litrów
Absorber Harfowy układ rur miedzianych ze spawaną ultradźwiękowo pokrywaną wysoko-

selektywnie blachą aluminiową
Powłoka Miro-Therm (pochłanianie maks. 96 %, straty ok. 5 % ± 2 %)
Oszklenie Bezpieczne szkło hartowane, przepuszczalność ok. 92%
Izolacja cieplna Wełna mineralna 50 mm
Maks. spadek ciśnienia przy 100 l/h 3,5 mbar 3,0 mbar 0,5 mbar
Zakres kąta ustawienia min. - maks. mon-
taż na dachu i na dachu płaskim

15° - 80°

Zakres kąta ustawienia min. - maks. mon-
taż w dachu

15° - 80°

Maks. temperatura stagnacji ok. 200 °C
Maks. ciśnienie robocze 6 bar

Kolektory są odporne na przestoje i przebadane pod kątem odporności na szok 
termiczny. Minimalny poziom wydajności kolektora ponad 525 kWh/m2 przy 40% 
pokryciu, (zakład w Würzburgu)

Wymiary (szer. x dł. x wys.) 230 x 142 x 815 mm
Napięcie robocze 230 V/50 Hz
Maks. pobór mocy elektrycznej 245 W  

(modulowany* 20-120 W)
Regulacja cyfrowy różnicowy  

regulator temperatury 
 z przejrzystym wyświetla-
czem tekstowym

Czujnik kolektora Pt 1000
Czujnik bufora i obiegu powrotnego PTC
Czujnik temperatury zasilania i przepływu 
(wyposażenie dodatkowe)

FLS 20

* eksploatacja modulowana możliwa tylko z FLS

Do eksploatacji pod ciśnieniem należy stosować model RPS 3M.



Całoroczny komfort:  
ogrzewanie zimą,  
przyjemne chłodzenie latem
Nowy trend w ogrzewaniu:  
ogrzewanie zimą i chłodzenie latem z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii

Tylko marka ROTEX: ROTEXComfort 365® - kompletna instalacja od jednego dostawcy!

Produkcja ciepła Dystrybucja ciepła

Pompa ciepła  
powietrze-woda

Instalacja solarna  
ROTEX Solaris

Instalacja ogrzewania pod-
łogowego ROTEX Monopex

Konwektor nawiewny  
HP ROTEX

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:www.rotex.com.pl
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Dystrybutorem produktów marki ROTEX w Polsce jest firma:

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. 
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 
tel: +48 22 319 90 00, fax:+48 22 433 51 98 
www.rotex.com.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w programie 
sprzedaży. Ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu  
Kodeksu Cywilnego. Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. 
nie odpowiada za błędy składu lub druku, zdjęcia produktów 
nie są dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości.


