
Kolektory słoneczne
Komfort ciepła dzięki
energii słonecznej



Ciepło dla życia ma całkiem konkretne  
znaczenie: nasze produkty tworzymy dla poprawy 
jakości życia. To wymaganie, z którym zawsze 
mierzymy się na nowo. Nasze instalacje solarne 
to połączenie innowacyjnej techniki ze sprawdzoną 
jakością Bosch. Dzięki starannemu wykonaniu, 
przemyślanym detalom i wysokiej jakości 
materiałom możesz przez wiele lat  
korzystać z darmowej energii słońca.
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Ciepło jest podstawową potrzebą człowieka. Bez ciepła jest nam źle i dopiero ono sprawia, że dom  
staje się przytulny. Ciepło może być różne – każdy ma o nim swoje indywidualne wyobrażenie.  
Dlatego od 100 lat opracowujemy rozwiązania grzewcze, które są tak różnorodne, jak oczekiwania 
użytkowników. Oferujemy ciepło i ciepłą wodę użytkową dla każdych warunków mieszkalnych i każdego  
zapotrzebowania. Możesz od nas oczekiwać rozwiązań idealnie dopasowanych do Twoich potrzeb.

Ciepło dla życia

Po prostu ciesz się piękną pogodą – o resztę zadba 
Twoja instalacja solarna Bosch.

Oferujemy wysokowydajne kolektory dopasowane do 
różnorodnych wymagań, oraz wszelkie dodatkowe 
akcesoria do systemów solarnych do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania centralnego 
ogrzewania.
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Konsekwentne upraszczanie
Marka Bosch to synonim najwyższej jakości 
techniki grzewczej oraz innowacyjnych rozwiązań 
grzewczych.
Przy tworzeniu produktów koncentrujemy się na 
prostych rozwiązaniach najwyższej jakości. 
Dla użytkowników oznacza to możliwość intuicyjnej 
obsługi, funkcjonalny i estetyczny design, łączność  
z internetem oraz wykonanie z najwyższej jakości 
materiałów. Za sprawą konsekwentnej łatwości 
montażu, obsługi i konserwacji ułatwiamy  
również codzienną pracę instalatorom.
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Słońce jest zdecydowanie największym dostawcą energii na ziemi. Codziennie dostarcza nam ilość 
energii, która stanowi 7000-krotność światowego zapotrzebowania. Każdy może z niej korzystać! 
Wykorzystując tę darmową energię słoneczną do wytwarzania ciepła i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, możesz naprawdę dużo zaoszczędzić  obniżając koszty energii. Ponadto wykorzystanie 
energii solarnej przyczynia się również do ochrony środowiska.

Słońce  
nie wystawia rachunku

Szanuj swój budżet oraz środowisko
Za energię słoneczną się nie płaci. Jest ona 
niewyczerpalna i nie powoduje emisji CO2. 
Zasoby kopalnych źródeł energii są natomiast 
coraz uboższe i droższe. Ponadto spalanie  
konwencjonalnych źródeł energii przyczynia się  
do globalnego ocieplenia. Są to wystarczające 
powody, aby korzystać z energii słonecznej.

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej  
i wspomagania centralnego ogrzewania
Instalację solarną do przygotowania c.w.u. można 
zamontować w niemal każdym gospodarstwie  
domowym. Jest doskonałym rozwiązaniem  
nie tylko w przypadku nowych budynków, ale także 
nadaje się do energetycznej optymalizacji istniejących 
instalacji grzewczych – niezależnie od tego, jaki system 
ogrzewania ani jakie żródło ciepła były dotychczas 
wykorzystywane.
Latem rozwiązanie solarne Bosch często pokrywa 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w 100%.  
W średniej skali rocznej wynika z tego oszczędność 
energii do 60% w zakresie przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Korzystając z energii słonecznej także  
do wspomagania centralnego ogrzewania, możesz 
dodatkowo zaoszczędzić do 30% energii grzewczej.
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Teraz dzięki rozwiązaniom grzewczym Junkers-Bosch, przytulnie urządzisz się w swoim domu.  
Niezależnie od tego, czy chcesz korzystać z gazu, czy z energii odnawialnej – zapewniamy szeroki zakres 
rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb. Ponadto oferujemy innowacyjne aplikacje oraz rozwiązania 
systemowe w zakresie ogrzewania po to, aby Twoje życie stało się jeszcze łatwiejsze.

Wszystko od jednego dostawcy  
– to oczywiście Junkers-Bosch

        

 X  wiszące gazowe kotły kondensacyjne o mocy 
od 14 - 400 kW

 X  stojące gazowe kotły kondensacyjne o mocy 
do 4,5 MW w układzie kaskadowym

 X powietrzne pompy ciepła od mocy 
od 2,0 - 14,0 kW

 X  gruntowe pompy ciepła o mocy od  
5,8 - 17 kW ze stacjami chłodzenia

ŹRÓDŁA CIEPŁA SYSTEMY SOLARNE

 X kolektory płaskie do montażu na 
dachach skośnych, w połaci dachu

 X stacje solarne

SYSTEMY PODGRZEWANIA  
WODY

 X pośrednio podgrzewane zasobniki 
o pojemności od 50 do 1000l

 X gazowe podgrzewacze wody 
(tzw. termy)

 X elektryczne podgrzewacze wody

KOMPONENTY SYSTEMÓW

 X centrale wentylacyjne z odzyskiem 
ciepła z przepływem od 70 - 365 m3/h

 X systemy odprowadzania spalin



DIN

Reg.-Nr. 011-7S1924 F

Narożnik transportowy:
Dwa narożniki każdego  
kolektora zawierają  
po zestawie połączeniowym

Kolektor płaski FKC-2
serii SO5000TF

Kolektor płaski FT226-2V 
serii SO70000TF

Kolektory płaskie Bosch FKC-2 serii SO5000TF oraz FT226-2V serii SO7000TF to połączenie wysokiej 
wydajności, dużej elastyczności oraz łatwości montażu. Obudowy kolektorów wykonane są z tworzywa 
sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, dzięki czemu są one nie tylko lekkie, ale też niezwykle 
stabilne i trwałe. W ten sposób możesz przez wiele lat cieszyć się bezpłatnym ciepłem słonecznym.

Kolektory płaskie 
wydajne urządzenia na dach

Wszechstronne i lekkie
Pionowe wykonanie jest najczęściej spotykanym 
rozwiązaniem montażowym wśród kolektorów 
słonecznych. Zastosowanie wzmocnionego włóknem 
szklanym tworzywa sztucznego zapewnia wysoką 
stabilność i trwałość obudowy. Ponadto kolektor jest 
wyjątkowo lekki, co stanowi wyraźną zaletę w 
porównaniu z tradycyjną ramą z aluminium.

Bezpieczeństwo w każdym rogu
Stabilna ochrona naroży ramy sprawia, że transport  
i składowanie są wyjątkowo bezpieczne – na jednej 
palecie można umieścić do ośmiu kolektorów w pozycji 
stojącej lub leżącej. Łączniki stosowane do ochrony 
kantów mocują kolektory jeden do drugiego, zapewniając 
maksymalną stabilność i bezpieczeństwo transportu. 
Dwa narożniki transportowe zawierają po zestawie 
osprzętu montażowego.
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Zaciski montażowe System przyłączeniowy FKC-2

System przyłączeniowy FT226-2V

Przykład montażu

Na dachu spadzistym

Wąż pleciony  
z opaskami z taśmy

Łącznik ze stali  
szlachetnej

Nowe zaciski montażowe 
za pomocą zielonej kropki 
sygnalizują prawidłowość montażu

Zaizolowana rura  
falista i zaciski ze 
stali szlachetnej

Wąż pleciony
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Sprawny montaż przy użyciu tylko 
jednego narzędzia
Przemyślana technika montażu i połączeń kolektorów 
płaskich Bosch redukuje nakład pracy. Montaż 
na dachu odbywa się za pomocą zmiennych haków 
dachowych, które można w łatwy sposób 
przymocować do dachu. Do zamocowania systemu 
szyn na hakach dachowych wystarczy klucz 
imbusowy. Hak dachowy można przekształcić 
w kotew krokwiową.  Niezwykle praktyczne są nowe 
zaciski montażowe – za pomocą zielonej kropki 
z boku sygnalizują, czy montaż został wykonany 
prawidłowo. 

Szybkie łączenie
Praktyczna technika szybkiego połączenia nie wymaga 
narzędzi, co oznacza dużą oszczędność czasu. 
W przypadku FKC-2 podłączenie hydrauliczne wykonuje 
się za pomocą węża plecionego ze wstępnie napiętymi 
opaskami z taśmy sprężynowej. Przetestowana przez TÜV 
technika połączeniowa wytrzymuje ciśnienie 6 bar. 
Materiał jest odporny na promieniowanie UV i od wielu 
lat sprawdza się w sektorze motoryzacyjnym. 
W przypadku kolektora FT226-2V stosowany jest wysokiej 
jakości zaizolowany łącznik ze stali szlachetnej, który 
można w prosty sposób przymocować za pomocą 
zacisków ze stali szlachetnej. Każde połączenie 
zabezpieczają odporne na temperaturę  
i glikol uszczelki typu O-ring.



XX trwałe i wyjątkowo lekkie dzięki 
zastosowaniu zaawansowanych 
materiałów z branży motoryzacyjnej 
i lotniczej 

XX kolektory do montażu pionowego 
na dachu spadzistym 

XX rozwiązania montażowe dla niemal 
wszystkich pokryć dachowych

XX oszczędny czasowo i prosty montaż 
przy użyciu tylko jednego narzędzia 

XX ochrona krawędzi i przyłączy  
hydraulicznych oraz kontrolowana 
wentylacja narożników  
wielofunkcyjnych

Przekrój poprzeczny FKC-2:

Dane techniczne

Model FKC-2 S

Obszar stosowania
Przygotowanie ciepłej wody
Wspomaganie ogrzewania

Rodzaje montażu pionowy

Powierzchnia brutto [m2] 2,37

Powierzchnia apertury [m2] 2,25

Powierzchnia absorbera [m2] 2,18

Powłoka wysokoselektywna (PVD)

Masa [kg] 40

Pojemność absorbera [l] 0,94

Maks. ciśnienie robocze [bar] 6

Wydajność termiczna (przy G = 1000 W/m2):

(dt = 0 K) [Wp_th] 1725

(dt = 10 K) [W] 1650

(dt = 30 K) [W] 1478

(dt = 50 K) [W] 1279

Wymiary urządzenia

długość / szerokość / głębokość [mm] 2017  ×  1175  ×  87

1  Bezpieczne szkło solarne 
2   Tuleja zanurzeniowa  

czujnika
3  Zasilanie
4  Klejenie
5  Wgłębienia chwytne
6  Izolacja cieplna
7  Ciecz solarna

 8   Jednoczęściowa 
wanna z włókna 
szklanego SMC

 9   Przepust  
absorbera  
i wentylacja

10   Aluminiowy  
absorber całopo-
wierzchniowy  
z wysokoselek-
tywną powłoką 
PVD

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Kolektor płaski FKC-2 serii SO5000TF przekonuje swoją lekkością: jednoczęściowa wanna kolektora  
ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego nie tylko jest wyjątkowo stabilna i trwała,  
ale też ma niewielki ciężar. Ułatwia przenoszenie i umożliwia łatwy transport na dach. System szyn oraz 
technika szybkiego podłączenia znacznie usprawniają montaż. Już na samym dachu najwyższej jakości 
bezpieczne szkło solarne chroni kolektor FKC-2 przed korozją i oddziaływaniem warunków pogodowych. 
Wydajny aluminiowy absorber całopowierzchniowy zapewnia wysoki stopień wykorzystania ciepła a przy 
tym ma atrakcyjny wygląd.

FKC-2: linia SO5000TF 
sprawdzona technika

Najważniejsze korzyści:
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XX doskonałe parametry eksploatacyjne 
za sprawą wysokoselektywnej  
powłoki oraz aluminiowego  
absorbera całopowierzchniowego

XX nowoczesny design i maksymalne 
transportowanie ciepła dzięki 
absorberowi z meandrem 
podwójnym zgrzewanym 
ultradźwiękowo w technologii Omega  

XX trwałe i wyjątkowo lekkie dzięki 
zastosowaniu zaawansowanych 
materiałów z branży motoryzacyjnej 
i lotniczej

XX szybka technika przyłączenia bez 
narzędzi – przyłączenie ze stali 
nierdzewnej

XX do 10 kolektorów w rzędzie lub  
po 5 kolektorów połączonych 
z obydwu stron

Przekrój poprzeczny FT226-2V:

Dane techniczne

Model FT226-2V S

Obszar stosowania
Przygotowanie ciepłej wody
Wspomaganie ogrzewania

Rodzaje montażu pionowy

Powierzchnia brutto [m2] 2,55

Powierzchnia apertury [m2] 2,43

Powierzchnia absorbera [m2] 2,35

Powłoka wysokoselektywna (PVD)

Masa [kg] 45

Pojemność absorbera [l] 1,61

Maks. ciśnienie robocze [bar] 10

Wydajność termiczna (przy G = 1000 W/m2)

(dt = 0 K) [Wp_th] 1926

(dt = 10 K) [W] 1829

(dt = 30 K) [W] 1617

(dt = 50 K) [W] 1379

Wymiary urządzenia

długość / szerokość / głębokość [mm] 2170  ×  1175  ×  87

1  Bezpieczne szkło solarne 
2   Tuleja zanurzeniowa  

czujnika
3  Zasilanie
4  Klejenie
5  Wgłębienia chwytne
6  Izolacja cieplna
7   Jednoczęściowa wanna  

z włókna szklanego SMC

 8   Ciecz solarna
 9   Aluminiowy  

absorber całopo-
wierzchniowy 
 z wysokoselek-
tywną powłoką 
PVD

10   Meander  
podwójny  
zgrzewany  
ultradźwiękowo  
w technologii 
Omega

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

8

Najlepszy w zakresie wydajności i designu. Tak można opisać nowy, lekki kolektor FT226-2V.  
Aluminiowy absorber całopowierzchniowy z powłoką PVD, większa zdolność przewodzenia ciepła oraz 
wyjątkowa konstrukcja z meandrem podwójnym gwarantują optymalne transportowanie ciepła oraz 
najbardziej wydajną eksploatację. Meander podwójny jest zgrzewany ultradźwiękowo w technologii 
Omega, dzięki czemu kolektor ma znacznie lepszy wygląd, bez spoin. Mimo zwiększonej powierzchni 
brutto kolektor waży zaledwie 45 kg.

FT226-2V: linia SO7000TF  
maksymalne wykorzystanie energii

Najważniejsze korzyści:
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Niezwykle łatwe i szybkie w montażu 
dzięki wstępnie zamontowanym grupom 
rur. Zarówno jednodrogowe, jak 
i dwudrogowe stacje solarne są 
wyposażone w niezbędne dla obiegu 
solarnego urządzenia eksploatacyjne 
i zabezpieczające.
 
Dwudrogowa stacja AGS10-2 wyposażona 
jest w wbudowany separator powietrza, 
dzięki czemu odpowietrznik na dachu nie 
jest potrzebny.

W urządzeniu AGS10 na indywidualne 
zamówienie może być wbudowany 
regulator solarny. Taki kompletny system, 
w którym wszystkie komponenty są 
optymalnie wyregulowane oznacza 
szybszy montaż. Nasze elastyczne stacje 
jednodrogowe przeznaczone są dla 
instalacji z od 1 do 10 płaskich kolektorów 
słonecznych. Natomiast wykonania  
dwudrogowe dedykowane są do instalacji 
składających się nawet z 20 kolektorów 
płaskich. Dla zastosowań z dwoma polami 
kolektorów lub dwoma odbiorcami, obie 
stacje można połączyć w rozwiązanie  
trójdrogowe.

W przypadku instalacji grzewczej z magistralą EMS 2 zalecamy – dla 
optymalnej integracji systemowej – zastosowanie naszych modułów 
solarnych. 

MS100 oraz MS200 dopasowują do pogody współpracę instalacji solar-
nej z kotłem kondensacyjnym. Ponadto, kiedy na przykład jeden czujnik 
jest uszkodzony, instalacja solarna nie przestaje pracować. Regulator 
systemowy mimo to próbuje utrzymać pozyskiwanie energii słonecznej.

Dla instalacji solarnych bez podłączenia do centralnego ogrzewania 
oferujemy asortyment regulatorów solarnych. Zapewniają one różne 
poziomy komfortu oraz są wyposażone 
w wyświetlacz graficzny z animacją hydrauliki systemowej. B-sol100-2 
jest przeznaczony do instalacji solarnych do przygotowywania c.w.u. 
CS200 to osobny element obsługowy dla modułu solarnego MS200 
oraz stacji świeżej wody. Wraz z modułem solarnym MS200 stanowi 
kompletne rozwiązanie, które spełnia wszelkie oczekiwania w zakresie 
instalacji solarnych.

Stacje solarne AGS-2
Elastyczny zakres pracy

Moduły solarne MS 100/200 

Autonomiczny regulator solarny B-sol100-2 /CS200

Wysokowydajne kolektory słoneczne to zaledwie niewielka część naszego asortymentu produktów.  
Oferujemy wszystkie komponenty instalacji solarnej, na przykład:

Komponenty i rozwiązania instalacji 
solarnych Bosch 
regulowane, sterowane i dokładnie dostrojone
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Zastosowania z dwoma zasobnikami:
stacja jednodrogowa + stacja dwudrogowa

Systemy proste:
Stacja jednodrogowa

Systemy standardowe: 
Stacja dwudrogowa

Zastosowania wschód/zachód:
stacja jednodrogowa + stacja dwudrogowa

XX optymalnie dostrojone do siebie komponenty
XX stacje solarne w różnych wersjach od 2 do 20 kolektorów płaskich
XX stacje solarne do 10 kolektorów płaskich z wbudowanymi regulatorami solarnymi
XX szeroki asortyment regulatorów solarnych:

 - optymalna intergracja systemowa przy zastosowaniu regulatorów systemowych EMS 2 
 - niezależny regulator z wyświetlaczem graficznym
 -  element obsługowy CS200 jako niezależny regulator w połączeniu z modułami solarnymi EMS 2 

(MS100 i MS200) w celu spójnej obsługi i wyboru instalacji

Najważniejsze korzyści:



Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (Gwarant) udziela nawet do 2 lat (FT226-2V) oraz do 10 lat (FKC-2) gwarancji na 
sprawne działanie urządzeń grzewczych, zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych 
urządzeń.

Dodatkowe informacje:

Całodobowa Infolinia 801 600 801*
Junkers Serwis 24h 801 300 810*

www.junkers.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com

 * koszt połączenia wg stawek operatora

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa 09
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