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SONNENKRAFT™
SLM50HE МОДУЛ

 ЛЕСНО
Клик систем за лесна инсталација.

 ЕФИКАСНО
Нова високо ефикасна пумпа која користи 80% 
помалку енергија.

 ЕКСТРА
Автоматска адаптација на максимален проток.
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SLM50 модулот за слоевито полнење претстваува 
централно соларно снабдување на COMFORT E 
plus системското решение. Новиот SLM50 со 
неговите високо ефикасни пумпни сетови – заедно 
со PSC баферот, FWM35 модулот за свежа вода и 
HKM модулот за греен круг, поставува нов 
стандард Plug & Flow и комплетни соларни грејни 
системи.

SLM50HE

ШТО ПРАВИ
Модулот за слоевито полнење е дизајниран за слоевито 
полнење на баферот PSC-E. Модерната и пресетирана 
контролна единица ја контролира интеракцијата 
помеѓу колекторската пумпа и пумпата за полнење на 
баферот во согласност со зрачењето. Двете пумпи се 
брзински контролирани така што системот работи со 
т.н. проточен систем. 

КАКО РАБОТИ
Кога температурата на соларниот флуид е доволно 
висока пумпата на соларниот примарен круг стартува 
со работа. Кога топлиот флуид ќе го постигне 
потребното ниво во изменувачот контролната единица 
ја стартува пумпата за полнење на баферот. Сега и двете 
пумпи работат со контролирани брзини – зависно од 
достапното зрачење на сонцето и од моменталната 
тепература во баферот PSC.

СЕ ВКЛОПУВА СО 
СЛЕДНИОТ БАФЕР:
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НОВИТЕ ВИСОКО 
ЕФИКАСНИ 
ПУМПИ 
КОРИСТАТ 80% 
ПОМАЛКУ 
ЕНЕРГИЈА
Се очекува задолжителна примена на 
високоефикасни пумпи во 2013/2015.

КОНТРОЛЕР СО 
МНОГУ ФУНКЦИИ
Новиот контролер има комплетен 
графички дисплеј и едноставен 
оперативен панел. SD-картицата може 
да се користи за внесување на податоци.

ПОГОЛЕМА
ЕФИКАСНОСТ
SLM50HE гарантира оптимално 
раслојување. Има автоматизиран 
хидрауличи баланс на соларниот круг  
и интегрирано мерење на топлина 
преку проточен сензор.

ЛЕСНО
Сите критични хидраулични приклучоци се поставени 
на долниот дел на модулот заради лесно управување.

ЕФИКАНСО
Модулот прво се фокусира на греење на горниот дел на 
баферот.

 
ЕКСТРА
Редуцирано термичко влијание/стрес на секундарната 
пумпа ја зглоемува трајноста на производот.

ЛЕСНО
Мерењето на топлина со проточен сензор, значи дека 
нема дополнителни трошоци за надворешен 
топлински- & проточен -мерач.

ЕФИКАСНО
80% помала потрошувачка на енергија благодарение на 
енергетски ефикасната класа A пумпи.

ЕКСТРА
Новиот O-прстен заптивен концепт гарантира 
спречување на било какво истекување.

ПРЕДНОСТИ 
ЗА ИНСТАЛАТЕР

ПРЕДНОСТИ  
ЗА КОРИСНИК
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Контактирајте го вашиот SONNENKRAFT продажен тим уште денес.
Сонцето утре повторно изгрева.
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ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ДИМЕНЗИИ SLM50HE SLM50HE-O

Арт. бр. 131 223 131 219

Контролер SKSC3+ –

Ширина 470 mm

Висина 850 mm

Длабочина 285 mm

Обвивка EPP црна RG 60 g/l

Сол. приклучување бакарна цевка ø 22 mm * 0.8 mm

Приклучување на 
бафер

челино некорозивно црево 1.4404, 
ø 26.2 mm * 0.18 mm

Тежина ~ 25 kg

ПРИКЛУЧОЦИ

A KFE вентил млазница за полнење G3/8" AG

B KFE вентил млазница за чистење G3/8" AG

C ладна повратна линија на баферот G1" AG

D топла повратна линија на абферот G1" AG

E повратна топла линија на баферот G1" AG

F соларна доводна линија G1" AG

G соларна повратна линија G1" AG

H
експанзионен сад G3/4" AG приклучок, 
позиција во соларната повратна линија 

високо-притисна страна

МАКСИМАЛЕН РАБОТЕН ПРИТИСОК

Колекторки круг max. 6 bar

Круг на баферот max. 3 bar

СОЛАРНА ПУМПА

Номинален напон 230 VAC / 50 Hz

Номинална моќност 4 – 70 W

макс. висина на 
испорака 0.3 – 7.5 m

ПУМПА ЗА ПОЛНЕЊЕ НА БАФЕРОТ

Номинален напон 230 V / 50 Hz

номинална моќност 4 – 70 W

макс. висина на 
испорака 0.3 – 7.5 m

ПЛОЧЕСТ ТОПЛ. ИЗМЕНУВАЧ (ГЛИКОЛ/ВОДА)

Моќност ~ 26 kW

Влезна температура 60°C (glycol) / 29°C (water)

Излезна температура 35°C (glycol) / 54°C (water)

Проток 970 kg/h

ОПЦИИ ЗА МОНТАЖА:

на б афер PSC-E 
на ѕид (вклучено е сет за монтажа)

  

1.  Температурен сензор на влезен проток
2.  Електричен актуатор
3.  Мешачки блок
4.  Топлински изменувач
5.  Ресетирачки вентил на кругот на баферот
6.  Блок на баферот
7.  Високо ефикасна пумпа на кругот на баферот
8. Мерач на проток (електронски)
9.  Вентил за контрола на притисок макс. 6 bar
10.  Ресетирачки вентил на соларниот круг
11.  Соларен блок
12.  Манометар
13.  Колекторски блок
14.  Високо ефикасна пумпа на соларниот круг
15.  Мерач на проток (електронски)
16.  Соларен обезвоздушувач
17.  Соларна повратна линија
18. Температурен сензор на соларната доводна линија

КОМПОНЕНТИ

ЗАГУБА НА ПРИТИСОК И 
ВИСИНА НА ИСПОРАКА
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