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SOLAR   ENERGY MADE BRIGHTER

Colector sobre telhado SK500-ECO-AL

SK500N-ECO-AL

SK500L-ECO-AL

N° of reg.  
SK500N-ECO-AL: 011-7S190 F
SK500L-ECO-AL: 011-7S1568 F
SK500N4-ECO-AL: 011-7S1496 F

Especificações do SK500-ECO-AL
Designação SK500N-ECO-AL SK500L-ECO-AL SK500N4-ECO-AL

Tipo de colector Colector plano

Tipo de montagem Sobre o telhado

Área bruta m2 2,57

Área de abertura m2 2,3

Área de absorção m2 2,2

Comprimento mm 2079  1239 2079

Largura/ Largura incluindo 
ligações

mm 1239 / 1257 2079 / 2098 1239 / 1257

Altura mm 100

Peso kg 40

Capacidade do colector l 1,6

Pressão máx. de funcionamento bar 10

Temperatura de estagnação ° C 198

Caudal esp. recomendado l/m2h 15 – 40

Campo colector Máx. 6 uni. em série

Inclinação min. do colector ° 15

Inclinação max. do colector ° 75

Ligações
Ligação roscada de 1” macho/
fêmea no topo à esquerda e 

direita

Como o SK500-
ECO-AL, mais 

ligações inferi-
ores à esquerda 

e direita

Absorvedor Superfície absorvedora em alumínio, revestimento em 
vácuo altamente selectivo

Configuração hidráulica Arpa

Absorção (α) / Emissão (ε) 0,95 / 0,05

Caixa Fundo único, em alumínio resistente à água do mar

Isolamento Lã mineral de 50 mm

Vidro Vidro de segurança endurecido com 3,2 mm e baixo 
teor em ferro

Rendimento  
(Abertura/Absorção) η0a / η0A

0,763 / 0,811 0,759 / 0,810 0,778 / 0,831

Coeficiente de transmissão de 
calor a1a / a1A

W/(m2K) 3,322 / 3,530 3,365 / 3,590 3,820 / 4,077

Coeficiente de transmissão de 
calor em função da temperatu-
ra a2a / a2A

W/(m2K2) 0,018 / 0,019 0,020 / 0,021 0,009 / 0,010

Modificador de ângulo K
θ
(50°) 0,96

N.º Reg. Solar Keymark 011-7S190 F 011-7S1568 F 011-7S1496 F

Vantagens do colector sobre telhado  SK500-ECO-AL
•	Unidades	elegantes	de	2,5	m2	adequado	a	todos	os	tipos		
de	montagem

•	Isolamento	do	absorvedor	altamente	selectivo	aquece	a	água	a	altas	
temperaturas	rapidamente

•	Vidro	solar	resistente	a	granizo
•	Materiais	resistentes	à	água	prolongam	o	tempo	de	vida	do		
equipamento

•	Superfície	absorvedora	em	alumínio	com	revestimento	em	vácuo	
altamente	selectivo

•	Elegante	caixa	em	alumínio	de	fundo	único
•	Isolamento	de	alta	qualidade	de	50	mm	de	espessura	em	lã	mineral
•	Ligações	roscadas	fáceis	de	instalar
•	Disponível	com	4	ligações	para	grandes	instalações		
(SK500N4-ECO-AL)

Instalação do SK500-ECO-AL

Varão roscado SSP

Braçadeira FKPPrato de suporte 
BDA

Gancho para 
telhado DBP

Lastre de betão 
BBALSK

Dimensões do SK500-ECO-AL

Sistemas de montagem do  SK500-ECO-AL

A principal vantagem deste colector é a sua capacidade de ser utilizado em qualquer telhado e em qualquer situação, quer seja num 
telhado plano, num jardim, numa fachada de um edifício ou como parte de uma grande instalação. A superfície estruturada do absor-
vedor em alumínio, o revestimento em vácuo altamente selectivo, o isolamento de alta qualidade, o isolamento dos cantos e a caixa 
extrudida em alumínio fazem do SK500-ECO-AL um dos melhores colectores do seu tipo.

Todo o equipamento e estruturas metálicas são pré-fabricados pela 
SONNENKRAFT e a unidade é entregue com um conjunto completo 
de acessórios. Pode você mesmo instalar o colector. São fornecidas 
instruções fáceis de compreender.

Bainha	de	
imersão

Bainha	de	
imersão

* Para compensar as dilatações térmicas, é necessário o uso de juntas de dilatação (por ex. IWS50) a partir de 4 colectores 
SK500L-ECO-AL ligados em série.
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