
SYSTEMY SOLARNE
ENBRA SOLAR:

SYSTEMY SOLARNE

Kolektory, izolacje, 
stacje pompowe, zbiorniki

Co wyróżnia kolektory ENBRASolar?

1. Wężownica absorbera w kształcie meandra  zapewnia lep-
szy odbiór ciepła oraz szybsze uzyskanie przepływu tur-
bulentnego.

2. Absorber  jest wykonany z jednego arkusza blachy alumi-
niowej, dzięki czemu zminimalizowane zostają straty na 
przekazie ciepła.

3. Innowacyjna technologia bezpośredniego połączenia 
wężownicy kolektora z powierzchnią absorbera za-
pewnia znaczną redukcje strat ciepła.

4. Absorber pokryty jest wysokoselektywną warstwą tlen-
ku glinu ALOX (ES300, ES330) lub tlenku tytanu BuleTec 
(ES310, ES300H, ES 400) zapewniającą wysoki uzysk ener-
getyczny kolektorów ENBRA Solar przez cały rok.

5. Obudowę kolektora stanowi wanna wytłoczona z jedne-
go arkusza nierdzewnej blachy Al-Mg, to rozwiązanie po-
zwoliło zredukować wagę całkowitą kolektora przy jedno-
czesnym zapewnieniu całkowitej szczelności oraz stabil-
ności.

6. Ochronę dla warstwy absorbera stanowi wysokotranspa-
rentna szyba z hartowanego szkła o grubości 4 mm,   gwa-
rantująca wysoką przepuszczalność promieni słonecz-
nych i oraz minimalne odbicie światła.

7. Sprawne i wygodne połączenia kolektorów zapewnia 
opatentowany system oparty na złączkach szybko sprzę-
gających.

8. Konstrukcje nośne wykonane są z  nie ulegającego koro-
zji stopu aluminium, umożliwiają montaż kolektorów na 
dachu skośnym i płaskim, na elewacji budynku czy w te-
renie.

9. Innowacyjne połączenie wężownicy kolektora z po-
wierzchnią absorpcyjną zapewnia maksymalną po-
wierzchnię styku oraz minimalne straty ciepła – dzięki 
czemu płaskie kolektory ENBRA Solar charakteryzuje bar-
dzo wysoka wydajność.

•	 przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

•	 ogrzewania basenów
•	 wspomagania centralnego 

ogrzewania 

Kolektory ENBRA Solar znajdują swoje 
zastosowanie w systemach:

Dlaczego warto wybrać kolektory ENBRA Solar ?

•	 Kolektory ENBRA są produkowane w Europie
w najwyższych standardach jakości i bezpieczeńśtwa

•	 Na kolektory i konstrukcje nośne udzielana jest      
12 letnia gwarancja

• Najwyższa jakość i wydajność produktu została po-
twierdzona przez międzynarodowe instytucje certy-
fikujące - posiadamy  certyfikat Keymark 

        świadczący o zgodności kolektorów z europejskimi 
normami EN 129775 i EN 12976

•	 Innowacyjny sysytem połączeń elementów 
absorbera zapewnia maksymalną wydajność kolektora

•	 Kolektory ENBRA Solar  wyróżnia estetyczny wygląd  
i wyjątkowa wytrzymałość
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DANE: ES 300 / ES 300H

Powierzchnia użytkowa kolektora 2,03 m2

Powierzchnia absorbera 1,78 m2

Wymiary 1040 x 2040 mm

Grubość szyby  solarnej (hartowanej) 4 mm

Króćce przyłączeniowe
Kołnierzowe Ø 26 mm

Gładkie na rurę Cu  Ø 18 mm

Obudowa kolektora Odporna na korozję blacha Al -Mg

Wejście na czujnik Ø 6 mm

Rodzaj izolacji Wełna mineralna

Całkowita pojemność kolektora 1,57 l

Waga całkowita 36,1 kg

Rodzaj selektywnej warstwy konwersji ALOx / BlueTec

Chłonność słoneczna αAM1.5 0.95 min

Emisyjność cieplna ε82 oC 0.13 max 

Sprawność 81 %

Temperatura robocza  < 100 oC

Stała temperatura przy wielkości prom. 
1000 W/m2 przy temp. otoczenia 30 oC 170  oC

Max. ciśnienie nośnika ciepła 600 kPa

Zalecana wielkość przepływu nośnika 
ciepła 30 ÷ 100 l/h

Max. uzysk energetyczny Do 1000 kWh/rok

DANE: ES 310

Powierzchnia użytkowa kolektora 2,03 m2

Powierzchnia absorbera 1,78 m2

Wymiary 1040 x 2040 mm

Grubość szyby  solarnej (hartowanej) 4 mm

Króćce przyłączeniowe
Kołnierzowe Ø 26 mm

Gładkie na rurę Cu  Ø 18 mm

Obudowa kolektora Odporna na korozję blacha Al -Mg

Wejście na czujnik Ø 6 mm

Rodzaj izolacji Wełna mineralna

Całkowita pojemność kolektora 1,57 l

Waga całkowita 39 kg

Rodzaj selektywnej warstwy konwersji BlueTec

Chłonność słoneczna αAM1.5 0.95 min

Emisyjność cieplna ε82 oC 0.05 max 

Sprawność 81 %

Temperatura robocza  < 120 oC

Stała temperatura przy wielkości prom. 
1000 W/m2 przy temp. otoczenia 30 oC 190 oC

Max. ciśnienie nośnika ciepła 600 kPa

Zalecana wielkość przepływu nośnika 
ciepła 30 ÷ 100 l/h

Max. uzysk energetyczny Do 1000 kWh/rok

KOLEKTOR PŁASKI ENBRA Solar ES300/ES 300H
Najpopularniejszy typ kolektora płaskiego, wyróżniający się 
atrakcyjną ceną przy najwyższym standardzie jakości. Wer-
sja wyposażona w selektywną powłokę absorpcyjną ALOx 
(ES300) / BlueTec (ES300H). Idealnie nadaje się do instalacji 
przygotowania ciepłej wody użytkowej C.W.U., ogrzewania 
wody basenowej czy do wspomagania ogrzewania C.O. 

* Uzysk energetyczny kolektora jest zależny od sposobu wykorzystania, położenia 
geograficznego, ustawienia kolektora oraz warunków mikroklimatycznych.

* Uzysk energetyczny kolektora jest zależny od sposobu wykorzystania, położenia 
geograficznego, ustawienia kolektora oraz warunków mikroklimatycznych.

Strata ciśnienia w zależności od 
przepływu dla cieczy o temp. 20oC

KOLEKTOR PŁASKI ENBRA Solar ES 310
Typ kolektora płaskiego, wyróżniający się atrakcyjną ceną 
przy najwyższym standardzie jakości. Wersja wyposażona w 
selektywną powłokę absorbycjną BlueTec o zwiększonej wy-
dajności oraz grupszą warstwę izolacyjną (w porównaniu do 
ES 300). Idealnie nadaje się do instalacji przygotowania cie-
płej wody użytkowej CWU, ogrzewania wody basenowej czy 
do wspomagania C.O.

Strata ciśnienia w zależności od 
przepływu dla cieczy o temp. 20oC
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DANE: ES 330

Powierzchnia użytkowa kolektora 2,03 m2

Powierzchnia absorbera 1,78 m2

Wymiary 2040 x 1040 mm

Grubość szyby  solarnej (hartowanej) 4 mm

Króćce przyłączeniowe
Kołnierzowe Ø 26 mm

Gładkie na rurę Cu  Ø 18 mm

Obudowa kolektora Odporna na korozję blacha Al -Mg

Wejście na czujnik Ø 6 mm

Rodzaj izolacji Wełna mineralna

Całkowita pojemność kolektora 1,7 l

Waga całkowita 35 kg

Rodzaj selektywnej warstwy konwersji ALOx 

Chłonność słoneczna αAM1.5 0.95 min

Emisyjność cieplna ε82 oC 0.13 max

Sprawność 81 %

Temperatura robocza  < 100 oC

Stała temperatura przy wielkości prom. 
1000 W/m2 przy temp. otoczenia 30 oC 170 oC

Max. ciśnienie nośnika ciepła 600 kPa

Zalecana wielkość przepływu nośnika 
ciepła 30 ÷ 100 l/h

Max. uzysk energetyczny Do 1000 kWh/rok

KOLEKTOR PŁASKI ENBRA Solar ES 330
Odpowiednik kolektora ES 300 w wersji poziomej. Przezna-
czony głównie do montażu na elewacji budynków, nad bal-
konami i oknami czy na dachu płaskim. Wersja wyposażo-
na w selektywną powłokę absorpcyjną ALOx. Idealnie na-
daje się do instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej 
C.W.U., ogrzewania wody basenowej czy do wspomagania 
ogrzewania C.O.

* Uzysk energetyczny kolektora jest zależny od sposobu wykorzystania, położenia 
geograficznego, ustawienia kolektora oraz warunków mikroklimatycznych.

Strata ciśnienia w zależności od 
przepływu dla cieczy o temp. 20oC

DANE: ES 400

Powierzchnia użytkowa kolektora 2,03 m2

Powierzchnia absorbera 1,75 m2

Wymiary 2040 x 1040 mm

Grubość szyby  solarnej (hartowanej) 4 mm

Króćce przyłączeniowe Kołnierzowe Ø 40 mm

Obudowa kolektora Odporna na korozję blacha Al -Mg

Rodzaj izolacji Próżnia 100 Pa

Całkowita pojemność kolektora 1,3 l

Waga całkowita 46 kg

Rodzaj selektywnej warstwy konwersji BlueTec

Chłonność słoneczna αAM1.5 0.95 min

Emisyjność cieplna ε82 oC 0.05 max 

Sprawność 81 %

Temperatura robocza  < 100 oC

Stała temperatura przy wielkości prom. 
1000 W/m2 przy temp. otoczenia 30 oC 224 oC

Max. ciśnienie nośnika ciepła 600 kPa

Zalecana wielkość przepływu nośnika 
ciepła 30 ÷ 100 l/h

Max. uzysk energetyczny Do 1200 kWh/rok

KOLEKTOR PŁASKI PRÓŻNIOWY ENBRA Solar ES 400
Innowacyjny kolektor ES 400 łączący w sobie zalety kolek-
tora płaskiego i próżniowego. ES 400 posiada specjalnie za-
projektowaną budowę absorbera z wysoko wydajną powło-
ką selektywną, która jest izolowana próżnią wytworzoną na 
całej jej powierzchni, między obudową wannową a szybą 
kolektora. Poziom próżni można kontrolować poprzez ma-
nometr podciśnieniowy, który jest na stale zamontowany w 
baterii kolektora.

Strata ciśnienia w zależności od 
przepływu dla cieczy o temp. 20oC

* Uzysk energetyczny kolektora jest zależny od sposobu wykorzystania, położenia 
geograficznego, ustawienia kolektora oraz warunków mikroklimatycznych.
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Izolacje:

UNIWERSALNA OTULINA IZOLACYJNA NA BAZIE 
SYNTETYCZNEGO KAUCZUKU
Wysokiej jakości elastyczne izolacje techniczne z pianki
kauczukowej dla instalacji solarnych:

•	 odporne na promieniowanie UV
•	 podwyższona odporność na działanie mechaniczne
•	 znakomicie elastyczne
•	 zastosowanie w temperaturach od -40°C do +150°C przy pracy ciągłej, czasowe 

obciążenie do +175°C

Produkt wykonany z wysokiej jakości pianki kauczukowej o równomiernej, gęstej 
strukturze w kolorze czarnym

Zastosowanie:
Ograniczenie strat cieplnych w instalacjach, gdzie temperatura czynnika sięga
150°C (175°C). Zalecany dla wykorzystania w instalacjach solarnych.

Kolor otuliny Czarny

Temperatury pracy minimalna temperatura czynnika - 40°C

maksymalna temperatura czynnika 150°C (175°C)

Współczynnik przewodności cieplnej (λ) DIN 52612 albo DIN 52613
0,040 W/(m*K)

0,045 W/(m*K)

Odporność na dyfuzję pary wodnej (μ) DIN EN ISO 1257, FIW München ≥ 3000

Odporność na starzenie Wysoka; na zewnątrz przyzastosowaniu farby ochronnej KAIFINISH

Odporność na promieniowanie UV Bardzo dobra

Proces produkcji Wolny od FCKW, HFCKW, formaldehydów, kadmu

Kategorie pożarowe DIN 4102/1 Samogasnący, nierozprzestrzeniający ognia, 
nie kapie podczas pożaru

RURA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IZOLACJĄ 

Gotowy zestaw po połączenia systemów solarnych z grupą pompową i  zasobnikiem

•	 Rura w izolacja PES w otulinie z foli odpornej na dzianie promieni UV (poliester)
•	 Dostępna w odcinkach o długości: 1 m. 25 m, 30 m

Izolacja z PES w otulinie z folii:

•	 Zakres temperatur medium: -60 ° C do 
+200 ° C (krótkotrwale do +220 ° C) 

•	 temperaturze około -60 do +80 ° C (krótko-
trwale do +100 ° C)

•	 przewodności cieplnej: λ40 ° C = 0,037 Wm
-1K-1

•	 reakcji na ogień zgodnie z DIN 4102: B2
•	 Grubość ściany: 20 mm średnicy dla 

wszystkich
•	 Odporna na UV, do użytku na powietrzu

Parametry techniczne:

•	 Materiał: stal nierdzewna AISI 304
•	 Ciśnienie nominalne: PN 16 (1,6 MPa)
•	 Średnicy DN 16, 18, 20, 23
•	 Standardowa długość: do 60 m 

nakrętka kołpakowa zaciski zasilaniakońcówki spawaneholding gwintem zewnętrznym

Zakończenia:
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Stacje solarne pompowe:

Stacje solarne Regusol 1 V i 2 V to wstępnie zmontowane grupy armaturowo-pom-
powe w odpowiedniej łupinie izolacyjnej umożliwiające połączenie w obiegu solar-
nym kolektora słonecznego z podgrzewaczem C.W.U. 

Zastosowanie:

Regusol 2 V - W instalacjach, w których rury zasilania (prowadzące podgrzany ciecz 
solarną od kolektora do zbiornika) biegną bezpośrednio obok rur powrotu (prowa-
dzących schłodzony ciecz solarną w kierunku odwrotnym). W celu skutecznego od-
gazowania czynnika stosowanego w instalacjach solarnych moduł został wyposażo-
ny w zbiorniczek odpowietrzajacy, zamontowany na pionie zasilajacym.

Regusol 1 V - W instalacjach, w których rury zasilania i powrotu są od siebie od-
dalone. Napełnianie instalacji solarnej cieczą solarną lub spuszczanie jej w czasie 
prac konserwacyjnych umożliwia kurek napełniająco -opróżniający. W celu uniknię-
cia zbyt wysokiego ciśnienia w instalacji solarnej, moduły „Regusol” wyposażono w 
grupy bezpieczeństwa do których przyłączyć można naczynie wzbiorcze.

Zalety:

•	 wysoka pewność działania
•	 gwarancja z ręki renomowanego producenta
•	 fabrycznie kompletne systemy
•	 wykonanie z wysokogatunkowych surowców
•	 wytrzymałość do 160°C w fazie rozruchu
•	 maksymalna temperatura pracy ciągłej: 120°C
•	 posiada izolację
•	 pompa cyrkulacyjna jest przystosowana do montażu w instalacjach solarnych
•	 dołączony do zestawów osprzęt mocujący umożliwia szybki i łatwy montaż ar-

matury na ścianie

Temperatura pracy ciągłej 120°C

Krótkotrwała temperatura rozruchu 160°C

6 bar

Maksymalne ciśnienie (zawór bezpieczeństwa) 20 mbar
Ciśnienie otwierające zawór stopowy DIN EN ISO 1257, FIW München

Pompa Grundfos UPS 25-60

Pobór mocy stopień 1,2,3 1- 45W, 2 - 65W, 3 - 90W

Maksymalna wysokość podnoszenia 6 m

Maksymalny wydatek 4,5 m3
Miernik przepływu wg zakresu nastaw 2 - 15 l/m

Regusol 2 V

Regusol 1 V

Wykres strat ciśnienia:

Charakterystyka pompy:
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DANE:
OKC 200 

NTRR/
SOL

OKC 250 
NTRR/

SOL

OKC 300 
NTRR/

SOL

Pojemność zasobnika (l) 200 245 295

Średnica (mm) 584 584 597

Wysokość (mm) 1352 1532 1790

Masa (kg) 108 120 125

Ciśnienie eksploatacyjne CWU (MPa) 1 1 1

Ciśnienie eksploatacyjne wody 
grzewczej (MPa) 1 1 1

Max. temperatura wody grzewczej ( oC) 110 110 110

Max. temperatura CWU (oC) 95 95 95

Powierzchnia wymiany ciepła dolnej/
górnej wężownicy(m2) 1/1 1,45/1 1,5/1

Pojemność dolnej/górnej wężownicy (l) 7/7 9,5/7 10,5/7

Wydajność dolnej/górnej wężownicy  
dla 80/60  oC (kW) 24/24 32/24 35/24

Wydajność ciągła* dolnej/górnej  
wężownicy (l/h) 670/670 990/670 1100/670

Wydajność dolnej/górnej wężownicy  
dla 80/50  oC (min) 28/16 28/16 24/16

Wydajność dolnej/górnej wężownicy  
dla 60C/50  oC (kW) 13/13 20/13 21/13

Wydajność ciągła* dolnej/górnej 
wężownicy (l/h) 330/330 490/330 517/330

Czas ogrzania dolnej górnej wężownicy  
dla 60/50  oC (min) 38/19 44/19 35/19

Strata ciepła (kWh/24h) 1,4 1,73 1,9

*  temperatura wody użytkowej - CWU 45 oC

OKC 200 NTRR/SOL
OKC 250 NTRR/SOL

OKC 300 NTRR/SOL

Zbiorniki:

ZASOBNIKOWY PODGRZEWACZ WODY 
DLA INSTALACJI SOLARNYCH  

OKC 200 NTRR/SOL
OKC 250 NTRR/SOL
OKC 300 NTRR/SOL

1. Anoda magnezowa
2. Zbiornik stalowy emaliowany
3. Płaszcz ogrzewacza
4. Termometr
5. Osłona czujnika temperatury                      

(dla 200 i 250 L)
6. Wejście dodatkowej grzałki elektrycznej 

max. 6 kW
7. Otwór rewizyjny (tylko dla 300 L)
8. Wejście zimnej wody
9. Zasilanie z kolektora 1”
10. Osłona czujnika temperatury
11. Wymiennik / wężownica
12. Powrót do kolektora 1”
13. Wyjście ciepłej wody
14. Cyrkulacja
15. Wymiennik / wężownica
16. Osłona czujnika temperatury
17. Powrót ciepłej wody 1” (CWU)

18. Wyjście ciepłej wody 3/4 ” (CWU)

18

17

16
15
14
13

12

11

10

9
8

1
2
3

4

5

6

7

Schemat budowy:
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Zbiornik akumulacyjny:
•	 5 króćców z gwintem wewnętrznym G 5/4” do przyłączenia systemu 

grzewczego
•	 1 króciec boczny z gwintem wewnętrznym G1” do przyłączenia do 

systemu grzewczego
•	 1 króciec boczny z gwintem wewnętrznym G 6/4” dna grzałkę elektryczną
•	 4 króćce boczne z gwintem wewnętrznym G 1/2” na czujniki
•	 2 króćce boczne z gwintem wewnętrznym G 1” - przyłączenie wężownicy

Zasobnik wewnętrzny:
•	 3 wyloty główne z gwintem wewnętrznym 

G 3/4”- wejście/wyjście/cyrkulacja
•	 1 otwór górny z gwintem wewnętrznym G 

1/2” – na czujnik CWU
•	 1 anoda magnezowa ( G 5/4”)

ZABIORNIK AKUMULACYJNY DUO-E 
Z WEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U.

Zbiornik akumulacji ciepła DUO-E 380/120 G1 z wewnętrznym 
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 120 l, wypo-
sażony jest w stalową wężownicę przystosowaną do podłącze-
nia kolektorów słonecznych, posiada również dodatkowe króć-
ce do podłączenia grzałki elektrycznej lub innych źródeł ciepła. 
Zbiornik  DUO-E 380/120 G1 posiada obudowę z białego skayu 
oraz izolację z utwardzonego poliuretanu. Zasobnik wewnętrz-
ny C.W.U. wyposażony jest anodę magnezową - spełnia normy 
DIN 4753.

DANE: DUO-E 380/120 G1

Pojemność całkowita zbiornika 380 l

Pojemność wewnętrznego zbiornika CWU 120 l

Pojemność wężownicy 12,8 l

Powierzchnia wężownicy 2,1 m2

Wysokość zbiornika 1870 mm

Średnica zbiornika z izolacją 700 mm

Grubość izolacji 75 mm
Maksymalna temperatura  eksploatacyjna 
zbiornika  i wymiennika 100 oC

Maksymalne ciśnienie robocze 
wewnętrznego wymiennika 3 bar

Maksymalne ciśnienie robocze zasobnika CWU 6 bar

Maksymalne ciśnienie robocze wymiennika 10 bar

Masa pustego zbiornika 178 kg

DUO-E 380/120 G1
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1. zasilanie zimnej wody -- gwint wewnętrzny G 5/4”
2. przyłącza CWU - gwint zewnętrzny G 3/4 ”
3. odbiór ciepłej wody ze zbiornika wewnętrznego - gwint zewnętrzny G”1
4. dodatkowe przyłącze - gwint wewnętrzny G 5/4”
5. zasilanie wodą zbiornika wewnętrznego - gwint zewnętrznej G1”
6. króćce termometrów - gwint wewnętrzny G1/2’
7. powrót wody ze zbiornika wewnętrznego - gwint wewnętrzny G 5/4”
8. przyłącze kołnierzowe grzałki elektrycznej 

Podłączenie dodatkowych źródeł ciepła
9. woda grzewcza – zasilanie, dolna wężownica - gwint zewnętrzny G1”
10. woda grzewcza – odbiór, dolna wężownica - gwint zewnętrzny G1”

ENBRA Polska Sp. z o.o.
ul Dojazdowa 4
30-105 Kraków
www.enbra.pl

tel.: 12 269 39 44
fax: 12 269 39 45

biuro@enbra.pl

ZBIORNIK AKUMULACYJNY NADO 
Z WEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U.

Zbiornik akumulacji ciepła NADO 500/140 V2 wyposażony jest 
w wewnętrzny emaliowany zasobnik C.W.U. o pojemności 140 l 
oraz dolną wężownicę umożliwiającą podłączenie m.in. kolekto-
rów słonecznych. Zbiornik NADO 500/140 V2 jest wykonany ze 
stali emaliowanej z powłoką ze skayu i posiada dodatkową izola-
cję z pianki poliuretanowej o grubości 100mm. Zbiornik jest wy-
posażony w zapobiegającą korozji anodę magnezową oraz do-
datkowy kołnierz do zamontowania grzałki elektrycznej lub pod-
łączenia dodatkowych źródeł ciepła. Specjalna konstrukcja zbior-
nika z systemem akumulacji ciepła pozwalana na optymalizację 
pracy kotła C.O. oraz osiągnięcie oszczędności paliwa do 35 %.

NADO 500/140 V2

DANE: NADO 500/140 V2

Pojemność całkowita zbiornika 500 l

Pojemność wewnętrznego zasobnika CWU 140 l

Powierzchnia wymiennika /wężownicy 1,5 m2

Wysokość zbiornika 1990 mm

Średnica zbiornika z izolacją 600 mm

Grubość izolacji 100 mm

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika 0,3 MPa

Maksymalna temperatura wody w zbiorniku 90 oC

Maksymalne ciśnienie robocze wymiennika / 
wężownicy 1 MPa

Maksymalna temperatura wody w wymienniku / w 
wężownicy 110 oC

Maksymalne ciśnienie robocze zasobnika 
wewnętrznego CWU 0,6 MPa

Maksymalna temperatura wody w zasobniku 
wewnętrznym CWU 90 oC


