
SOLAR WATER Heating

G

FM -S -W

CODE 85.1430506 85.1430507

m² 2,55 2,55
m² 2,36 2,36
m² 2,37 2,37
m 2,16 x 1,18 1,18 x 2,16
kg 46 46
l 2,1 2,1

°

bar 10 10
% 94 94

0,79 0,79
°C 211 211

kg/m² max. 250 max. 250

2

1

3

4

5

2
1

3

4

5



l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Verticale modulecollector FM-S 
en horizontale modulecollector FM-W 

Collector-
framekleur
antraciet

Zonne-systemen die de elementen trotseren
 
De «kleine» onder de TiSUN-collectoren is universeel inzetbaar. Deze is zowel  
verticaal als horizontaal licht en snel te monteren, is in alle typen daken te 
integreren en kan ook in vrije opstelling en opbouw-montage gebruikt worden. 
Geschikte bevestigingssystemen zijn verkrijgbaar uit het TiSUN-assortiment 
voor elke soort dakbedekking of met weerbestendige onderconstructies voor het 
opstellen ervan. Het interne leidingwerk en het onderling aansluiten van de 
collectoren is met eenvoudige handgrepen uitgevoerd.

verticaal horizontaal

Collectortype Vlakke modulecollector Vlakke modulecollector
Montagetype Inbouwmontage, opbouwmontage en vrije opstelling
Bruto oppervlak
Apertuuroppervlak
Absorptieoppervlak
Buitenafmetingen (H x b)
Gewicht
Inhoud warmtegeleider circa
Aansluitingen 4 aansluitingen, koperen buis, 18 x 0,8 mm
Dakhelling van 15 tot 70

Collectorafdichting
Alu-profielsysteem met 2-voudige temperatuur-

en UV-bestendige siliconen afdichtingen,
zonder uitstoot van schadelijke gassen

Toegestane werkdruk
Absorptie
Conversiefactor
Stilstandstemp. max.
Sneeuwdrukbelasting

Absorptieplaat: volledig lasergelaste absorptieplaat 
met hoog-selectieve PVD-coating en meanderende
doorstrooming

Pannen Beverstaart Lei Monnik/non

Isolatie: 40 mm steenwol, zonder uitstoot van
schadelijke stoffen, onbrandbaar – A1 DIN 4102
deel 1, SPF-getest

Afdekking: zonne-veiligheidsglas van 4mm met hoge 
lichtdoorlaatbaarheid dankzij prismastructuur

Behuizing: weerbestendige aluminium raamwerk-
constructie met antraciet-coating

Achterwand: gestructureerde aluminium 
achterwand

Toepassingen
Inbouwmontage
Opbouwmontage – op gewone dakpannen, beverstaart, lei, monnik-/nonpannen, plaatwerk
Vrije opstelling

Productvoordelen
Hoog rendement door PVD-coating, laserlassen en meandersysteem (absorptie 94%)
Eenvoudige en snelle montage voor alle toepassingen
(inbouw-, opbouw- en vrije opstellingsvarianten standaard voor 15 verschillende daktypen)
Lange levensduur door robuste, temperatuur- en weerbestendige constructie 
en materialen
Weerbestendige antraciet-gecoate aluminium raamwerkconstructie
met aluminium sandwich-achterwand
Geringe warmteverliezen, hoge isolatiewaarden
Het Solar-Keymark-keurmerk staat borg voor hoge kwaliteit
Gedegen vakkennis en ruim 20 jaar ervaring

10 jaar garantie

Bevestiging
Universele bevestiging voor elk daktype en vrije opstelling verkrijgbaar.
Voegzink
Regendichte, antracietkleurige aluminium omlijsting voor daken met gewone dakpannen, beverstaart, 
lei en monnik-/nonpannen. Verkrijgbaar voor dakhellingen van 15° – 23° resp.  23° – 70°. Eenvoudig te 
plaatsen en uit te breiden.
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