
Сонячна технологія з Австрії

Переваги подвійної системи колекторів:

Енергетичний дах - тепло та 
електроенергія - все в одному

1.  Теплові колектори та фотоелектричні модулі 
одного розміру

2.  Відмінний дизайн та стандартизована система 
кріплення

3.  10 паралельних окремих панелей з простим 
кріпленям
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Відтепер з  уніфікованою системою кріплень забезпечується 
вдале поєднання найефективнішої техніки та бездоганного дизайну.  
Здобувайте більше та краще безкоштовну сонячну енергію на Вашому даху.  
HERZ commotherm hybrid tower  оптимально зберігає теплову енергію.

Енергїя даху
Подвійний тепловий колекторTW

K

ПЕРЕВАГИ НАШОГО ПРОДУКТУ

Сонячний колектор: 16,7 м 2

 8,70 кВт

Сонячний колектор: 10,02 м 2

 5,23 кВт
Сонячний колектор: 6,68 м2

 3,49 кВт

Сонячна батарея: 16,7 м 2

 2,80 кВт

Сонячна батарея: 20,04 м 2

 3,36 кВт
Сонячна батарея: 13,36 м 2

 2,24 кВт

Приклади комплектів системи енерго даху

GSTWIN

Чорні фіксатори

ESTWIN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TWK

Загальна площа [м 2] 1,67
Площа нетто [м²] 1,49
Поверхня діафрагми [м²] 1,57
ККД ηcol [%] 58
Оптичний ККД η 0 0,768
Lin. Коефіцієнт теплопередачі 
a1 [Вт / (м    x K)] 

4,385

Коефіцієнт 
теплопередачі. a2 [Вт / (м2 x K²)]

0,010

Кут падіння 0,93
Снігове навантаження [кг] 960
Максимальна потужність 
[кВт]

1.202

Д x Ш x В [мм] 1674 x 998 x 58
Вага порожній [кг] 23,9
Об'єм [л] 1,08
Корпус колектора Алюмінієва - рамка
Поверхня Алюміній - чорний
Задня стінка Алюмінієвий лист
Абсорбент Арфа

Алюміній високоселективний 
з вакуумним покриттям 

Абсорбція [%] 95
Випромінювання [%] 5
Ø колектора [мм] CU18
Ø трубки [мм] CU8
З'эднання 4 x швидкий роз'єм ¾“
Скляне покриття 3,2 мм загартоване скло 
Проникність світла [%] 90,5
Термоізоляція 25 мм мінеральна вата дошка
Макс. Застій температура 164 °C в стандартних умовах
Макс. Робочий тиск 10 Бар
Середовище передачі тепла 
допустима

Пропіленгліколь - суміш води

Дозволений кут нахилу min. 15 °, max. 75°
Keymarknummer 011-7S2585 F

herz.ua

Оптика:
• Колектори та фотоелектричні модулі в тому ж розмірі
• Стандартизована система кріплення 
• Чорна рамка (модуль і колектор) 
• Чорні фіксатори

Конструкція
• 10 паралельних ланцюгів окремих панелей зі швидким монтажем 
• Міцна конструкція колектору з низькою висотою рами
• Продумана технологія підключення гідравлічного колектора
• Надійні компоненти галузі сонячної енергетики

2 in 1:
• Комбінація електроенергія + тепло = ідеальний дизайн на Вашому даху

2



Фотовальтаіка >>Зроблено в Австрії<<

Переваги модулів KIOTO:
1.  Гарантія на продукцію 12 років та лінійна гарантія 

продуктивності протягом 25 років
2.  Використання PID-стійких компонентів модуля
3.  Надзвичайно міцна (5400 Па), та при цьому, 

легка модульна конструкція (менше 20 кг)
4.  Використання високоякісних компонентів від 

перевірених виробників
5.  Сучасна технологічна конструкція корпусу, 

  забезпечує вимоги безпеки та поєднує 
універсальність та сучасний дизайн

6.
 
Оптимальна продуктивність при 
низькій освітленості 

Модуль 
Фотоелектричний   
280 Вт mono

TOP! 
Преміум-класу
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
З алюмінієвою рамою: 1666 мм x 992 мм x 40 мм (+/- 2 мм)
Внутрішня рама: 1659 мм x 985 мм x 4,5 мм (вузол висота коробки 22.5 мм)
Вага з / без рами: 19,50 кг / 17,50 кг
Специфікація скло: Сонячне скло ESG 3,2 мм з високоміцним антибліковим покриттям
Інкапсуляція матеріал: STRE
Задня сторона матеріал: Isovoltaic
Випробувальни Сертификати: IEC 61215, Ed. 2 дюйма. Випробування механічної навантаження до 5400 Па,

IEC 61730; IP 65, MCS - сертифікатe
Розширений тест граду: Розмір зерна 25 мм, макс. швидкість 46 м / с (165,6 км / ч) і

Розмір зерна 55мм, макс. швидкість 33,5 м / с (120,6 км / год)
Випробовування на корозію та  
вміст солі:

хв. 96 годин безперервного впливу висококонцентрованого сольового туману

Опір аміаку: 1500H при концентрації аміаку 750 частин на мільйон
Упаковка: 24 модулі / PAL.

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ
60 кристалічні сейли: 156 мм x 156 мм
Підключення системи: Tyco-PV4, MC4 - роз'єм сумісний з роз'ємом 4 мм²
Максимальна напруга: 1000 В DC
Допуск Потужність: (+ 5 Вт / - 0 Вт) Вимірювання: STC (стандартні умови випробування)
Температурні коефіцієнти: поли: Pmpp= - 0405 %/K / Uoc= -114 мВ / K / Is = +4,1 мА / K

моно: Pmpp = - 0,37% / K / Uoc = -90,7 мВ / K / Isc = +2,85 мА / K
Температура навколишнього 
середовища:

Від + 85 °C до - 40 °C

Довжина кабелю: 2 x 1000 мм
Діоди: 3 шт. Tyco SL1515
Гарантія ефективності: хв. 97% в перший рік, потім макс. P.A. зниження 0,70% до 25 років
Гарантія на вироби: 12 років

Фотоелектричні модулі задовільняють всім вимогам по якості європейського ринку, виробляться виключно в Австрії з використанням самого  
новітнього обладнання. Наші фотоелектричні модулі поставляються в алюмінієвому корпусі спеціальної конструкції для зручності монтажу. 
Ці фотоелектричні модулі оптимізовані в першу чергу для використання в системах з’єднаних з електромережею. 
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Досконала концепція рами

• Нова 40-мм рама з пластиковими торцевими роз'ємами
• Міцна конструкція і оптимізована вага
• Немає гострих кромок

чорний - чорний
Також доступні з чорним заднім 
листом і рамою

Сертифікат №.: MCS PV0025
фотоелектрична система

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
тип Pmpp[Вт] Umpp[В] Impp[A] Uoc[В] Isc[A] Коефіцієнт 

корисної дії
площа на КВТп

KPV 280 ME моно 280 Вт 31,42 В 8,95 A 37,98 В 9,29 A 16,94 % 5,90 м²
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