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Päikesekütte komplekt "HEWALEX 
2KS2100 T-AC-200“ on mõeldud 2-4 
inimese tarbevee soojendamiseks. Kõik 
olulised komponendid päikesekütte 
süsteemi paigalduseks on komplektis 
olemas.  
Valige paigalduseks juurde katusega 
kattematerjali ja kaldega sobivad 
katuseraamid ning ühendustorustik ja 
päikeseenergia kasutamine võibki alata.  

HEWALEX 2KS2100 T-AC-200 
 
PÄIKESEKÜTTE KOMPLEKTI HEWALEX 2KS2100 T-AC-200 KUULUB: 
 
Pos. Toote kirjeldus Kogus 

1 Plaatkollektor KS2100T-AC 2 tk. 
2 Päikesekütte boiler OKC200NTRR/SOL (3-

süsteemne, maht 200 liitrit) 
1 tk 

3 Pumbagrupp ZPS 18e-01 koos juhtpaneeli ja 
elektroonilise vooluhulga mõõtjaga 

1 kompl. 

4 Temperatuuri andurid 4 tk. 
5 Kollektori ühenduskomplekt ZPKS 2-18 1 kompl. 
6 Armaflex toruisolatsioon HT/s 18/13 mm 2 m 
7 Paisupaak ZNP 18DS, 18 liitrit 1 tk. 
8 Termosol EKO soojuskandja vedelik 20 kg 

 
Toome siinkohal välja mõned põhjused, miks valida Hewalex päikesekütte seadmed: 

Valmistatud Euroopas; 

Akumulatsioonipaagil 5 aastane garantii; 

Plaatkollektoritel 5 aastane tehasegarantii; 

Tootlikkuse arvestus (päev, nädal, kuu, aasta); 

Modemi kasutamisel on võimalik süsteemi tööd 
jälgida ja reguleerida arvuti / telefoni vahendusel; 

 

17 eelseadistatud programmi; 

Puhkuse ja öise jahutuse funktsioon; 

Mugav, eestikeelse menüüga juhtpaneel; 

Plaatkollektorid testitud 20 a. töötsükkliga; 

Eestikeelsed paigaldus- ja kasutusjuhendid; 

Juhtpaneelil lai keelevalik - kokku 21 erinevat 
keelt, sh. eesti, soome, rootsi, norra, taani ja 
inglise keel. 

 
Soovi korral tagame seadmete paigalduse või materjalid (juhendid, videod) ning vajalikud 
tööriistad (toruotsa press ja pump süsteemi täitmiseks) päikesekütte süsteemi iseseisvaks 
paigalduseks.   
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PLAATKOLLEKTOR KS2100 T-AC 
 

 
 
 
 

 

 
Tehnilised parameetrid KS2100 T-AC 

Mõõdud, mm 2018x1018x89 mm 

Kaal 32 kg 

Pindala kokku 2.054m² 

Kasulik pindala 1.836m² 

Vedeliku maht 0.76 liitrit 

Üldine info:  

Ühendused Neli 18 mm vask ühendust 

Korpuse materjal Alumiinum, pulbervärvitud, paksus 1 mm 

Katteklaas Sile klaas; paksus 3,2 mm 
 

Absorber 
Materjal 

Kate 

Alumiinum leht + vasest torud 

BlueTec eta Plus 
 

Isolatsioon 
Põhjas 

Külgedel 

Rockwool© mineralvill 40 mm 

Rockwool© mineralvill 20 mm 

Optiline kasutegur η0 74.6% 

Soojusülekande 
koefitsient 

a1 

a2 

3.409 W / (m² K) 

0.017 W / (m² K²) 

Stagnatsiooni 
temperatuur 

 +204,2° C 

Kinnitamine: 

- katusele, 
kaldega 

 

 

 

30°-60° 

20°-30° 

 

kuni 20° 

 

KS2100-2B-S200 / H430 katuseraam 

KS2100-15-2B-S200 / H430 kõrgendusega 
katuseraam 

KS2100-45-2B universaalne katuseraam 

KS2100 T-AC plaatkollektor on mõeldud tarbevee või basseinivee soojendamiseks või keskkütte 
toetuseks. Paralleelse ühendusega kiirgusneelaja (absorber) vasest torud ja  alumiiniumleht on 
kaetud väga selektiivse BlueTec eta Plus kattega, mis neelab päikesekiirgust.  

Plaatkollektoril on termiliselt isoleeritud Rockwool® mineraalvillaga ja pealmiseks katteks on 
suure päikesekiirguse läbilaskvusega 3,2 mm paksune sile klaas mis on valmistatud karastatud 
klaasist. Plaatkollektoril on ühendamiseks on neli 18 mm vask ühendust. 
Tänu lasekeevituse tehnoloogia kasutamisele plaatkollektor KS2100 T-AC tootmisel on tagatud 
vastupidav ja püsiv ühendus kiirgusneelaja vasest ja alumiiniumist elementide vahel, mis peab 
vastu päikesekiirgusest tingitud kõrgetele temperatuuridele ja termilisele koormusele. 
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PÄIKESEKÜTTE BOILER OKC 200 NTRR/SOL (200 LIITRIT) 

 
 

Soojusisolatsiooni tagab 50 mm 
paksune vahtpolüuretaan kiht, 
välimine pind on kaetud tugeva 
kattega. 

 

3-süsteemne HEWALEX OKC 
200NTRR päikesekütte boiler on 
varustatud kahe soojusvahetiga.  

Alumine soojusvaheti kasutab 
päikesekollektoritelt tulevat 
energiat ja ülemine võimaldab 
liita täiendavaid kütteseadmeid. 

Täiendavalt on võimalik 
ühendada elektriline küttekeha 
(ei kuulu komplekti). 

Päikesekütte boiler on 
valmistatud terasest, mis on 
seestpoolt kaetud keraamilise 
kattega, et kaitsta korrosiooni 
eest. Täiendava korrosiooni-
kaitse annab magneesium- 
anood. 

 

Tehnilised 
parameetrid  

Läbimõõt 

Kõrgus 

Kaal 

Ülemise soojusvaheti 
pindala 

Alumise soojusvaheti 
pindala 

Maksimaalne rõhk 

Ühendused 

Tarbevesi 

Soojusvaheti 
(ülemine/alumine) 

Tsirkulatsioon 

Elektriline küttekeha 

Energiakadu 24h 

OKC 200  
 

548 mm 

1382mm 

108 kg 

1 m² 

 

1 m² 

6 bar 

 

 

1“ 

1“ 

¾“ 

6/4“ 

1,4 kWh 

Art. nr.: 81.10.01 

 

  
OKC päikesekütte boiler (flants on alates mahust 300 l). 
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PUMBAGRUPP ZPS 18E-01 ECO KOOS JUHTPANEELIGA 

 

ZPS 18e-01 ECO pumbagrupp tagab soojuskandja 
vedeliku liikumise süsteemis.  Juhtpaneeli G422-P07 abil 
on võimalik seadistada süsteemi parameetreid ja 
kontrollida süsteemi toimimist. Seade on mõeldud 
kasutamiseks plaatkollektorites või vaakum-
kollektorites, mille nõutav vooluhulk on kuni 18 liitrit 
minutis. 

ZPS 18e-01 varustatud elektroonilise vedeliku 
vooluhulga mõõtjaga, mis võimaldab täpset ülevaadet 
vedeliku hetkelisest voolukiirusest, võimaldab jälgida 
kollektori tootlikust ja tagab võimalike kõrvalekallete 
kiire diagnoosimise. 
 
ErP ready – tulenevalt Euroopa Ühenduse direktiivist 
„Energiamõjuga toodete ökodisaini nõuded“ peavad 
peale 2015. aasta augustit toodetavad, päikesekütte 
süsteemides kasutatavad ringluspumbad vastama 
energiatõhususe indeksile (EEI) <0,23. Kui tavapärase 
ringluspumba EEI või olla isegi 0,70, siis Hewalex 
pumbagrupis kasutatava nn. elektroonilise WILO ST7.0-
PWM2 M ringluspumba EEI on 0,20. 

 

JUHTPANEEL 
Juhtpaneel G422-P07 on varustatud suure LCD 
ekraaniga ja puutetundlike lülititega, mille abil on 
võimalik mugavalt seadistada ja juhtida kogu süsteemi 
tööd. 
G422-P07 võimaldab graafiliselt jälgida süsteemi 
tootlikust nädala, kuu ja aasta lõikes. 
Võimalik on seadistada ja juhtida erinevate süsteemide 
tööd (nt. teine tsirkulatsioonipump, elektritenn jne.).   

 

ELEKTROONILINE VOOLUHULGA LUGEJA G-916 

Elektroonilise vedeliku vooluhulga mõõtja võimaldab 
täpset ülevaadet päikesekütte süsteemis ringleva 
vedeliku hetkelisest voolukiirusest, võimaldab jälgida 
kollektori kasutegurit ja tootlikust ning tagab võimalike 
kõrvalekallete kiire diagnoosimise. 
Tänu seadmele on kasutajal võimalik juhtpaneelilt 
vaadata päikesekütte süsteemi tootlikust tundide, 
päevade, nädalate, kuude ja aastate kaupa. 
Elektrooniline vooluhulga lugeja on tehases paigaldatud 
pumbagrupi ZPS korpusesse. 

Art. nr.: 71.33.05 
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ZPS18e-01 ECO komponenid: 

 

Tehnilised parameetrid: 
 

Laius 

Kõrgus 

Maksimaalne vooluhulk 

Maksimaalne temperatuur 

Maksimaalne surve 

Ühendused  

Ühendatavate kollektorite 
arv: 

Plaatkollektorid: 

 

Vaakumkollektorid: 

ZPS 18E-01  
 

215 mm 

845 mm 

18 l / min 

120° C 

6 bar 

¾“ 

 
 

kuni 15 
 

kuni 20 

Pumbagrupp ZPS 18E-01 ECO juhtpaneeli põhiomadused: 

Kompaktne disain, polüpropüleenist korpus hõlmab kõiki komponente ja toimib ka heli- ja  
soojusisolatsioonina. Soojuskandja vedeliku voolukiiruse elektroonilisel mõõtmisel 
kasutatakse G-916 voolumõõtjat. Sisseehitatud mahukad õhu eraldaja pakub kiiret ja tõhusat 
süsteemi õhutamist. Kogu seadmekomplekti voolutakistus on märkimisväärselt väiksem kui 
teistel seda tüüpi standardsetel seadmetel. Suurepärane funktsionaalsus ja lihtsalt 
paigaldatav seade, sisseehitatud äravoolukraani kaudu, mis asub süsteemi madalaimas 
punktis, on võimalik  vajadusel kogu süsteem täielikult tühjendada. Komplektis kaks ventiili, 
mis võimaldavad mugavalt nii süsteemi täita kui ka loputada.  

·17 erineva paigalduse skeemi valiku võimalus; 
·Soojuskandja vedeliku voolukiiruse kuvamine; 
·Tsirkulatsioonipumbad töö katkestamine puuduliku 
soojuskandja vedeliku voolu korral; 
·Võimalik seadistada tsirkulatsioonipumba, 
basseinipumba ja väliste seadmete töötamise aega; 
·Sujuv pumba pöörlemissageduse reguleerimine; 
·Samaaegne päiksekollektorite ja kuni kahe välise 
kütteseadme töö kontroll; 
·Võimalik valida kütte prioriteet (soe vesi, keskküte, 
bassein jne.); 
·Öise jahutuse funktsioon (plaatkollektorite 
kasutamisel);  
·Automaatne desinfitseerimine (1 x nädalas);  

·Puhkuse funktsioon (seade lülitub välja ülejäänud 
soojus allikad, aktiveerib jahutuse funktsiooni ja 
ülekuumenemise kaitse); 

·Üleliigse soojuse eraldamise funktsioon; 

·Kollektorite külmumise / ülekuumenemise kaitse; 

·Hetkelise tootlikkuse kuvamine; 

·Keskmise tootlikkuse kuvamine (päeva, nädala, kuu, 
aasta); 

·Toodetud energia arvesti (üldine, päeva, nädala, kuu, 
aasta); 

·Näidab tsirkulatsioonipumba energiatarvet; 

·Võimalik valida kasutatava kollektori tüüpi (plaat- või 
vaakumkollektorid); 

·Sisseehitatud reaalajas kell; 

·Voolukatkestuse korral taastatakse kõik varasemad 
seaded; 

·Suur ja ere LCD ekraan reguleeritava heleduse 

ja ekraanisäästja režiimiga; 

·Temperatuuriandur helisignaali; 

·Nominaalne voolutarve <2W (ilma toetatud 

seadmeteta); 

· Menüü eri keeltes (eesti, vene, inglise, soome jne.) 
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ÜHENDUSKOMPLEKT ZPKS 18 

 

ZPKS 18-2 ühenduskomplekt võimaldab omavahel 
ühendada plaatkollektoreid ja torustiku.  
 

Art. nr.: 47.01.12 

 
PAISUPAAK ZNP 18DS, 18 LIITRIT 

 

ZNP paisupaagi eesmärgiks on kompenseerida mahu muutusi, 
mis on põhjustatud  soojuskandjana vedeliku temperatuuride 
muutustest süsteemis. 

Eriolukorras koguneb soojuskandja vedelik paisupaaki, et 
takistada kaitseventiili avanemist või soojuskandja vedeliku 
vähenemist. 

Maht - 18 liitrit. 

Art. nr.: 72.18.00 

 

POLARTHERM P 10 SOOJUSKANDJA VEDELIK  

 

POLARTHERM P 10 soojuskandjana vedelik on vee ja 
mittetoksilise propüleenglükooli kontsentraatsioon. Segu 
sisaldab lisaainet, mis aeglustab keemilisi reaktsioone, et 
tagada korrosioonivastased omadused ja kogu süsteemi 
pikaealisuse.  

Külmutamise temperatuur on -25 ° C.  
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HEWALEX KAUGHALDUSE MOODUL- LISAVAUSTUS 

 

Hewalex juhtpaneelil on kaughalduse valmidus, milleks läheb vaja EKO-LAN modemit 
(lisavarustuses) ja Interneti ühendust. Nii juhtpaneeli kui ka kaughalduse vahendusel on 
võimalik jälgida ja reguleerida päikesekütte süsteemi tööd. 
Täiendavalt on kaughalduse vahendusel võimalik jälgida erinevaid graafikuid ja 
salvestada andmeid CSV failina.  
 
Hind 125 € + km 
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Skeem 1. Päikesekütte lahendus koos akumulatsioonipaagiga sooja tarbevee 
valmistamiseks 
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