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VK 120-2 - vacuümbuiscollector

Beschrijving
Bosch vacuümbuiscollector VK 120-2 CPC is een volledig voorgemonteerde module, bestaande uit 6 vacuümbuizen uit 
borosilicaatglas, absorber met verouderingsbestendige coating en antracietkleurige collectorbehuizing. Warmteover-
drachtvloeistof: Tyfocor LS.

Productvoordelen
• Geschikt voor horizontale (plat liggende) montage
• Eenvoudige montage door compleet voorgemonteerde vacuümbuiscollectoren
• Flexibele collectorveldvormgeving door smalle collectormodules met 6 vacuümbuizen
• Eenzijdige aansluiting bij collectorrij met max. 7 buiscollectoren of met diagonale aansluiting is een collectorrij tot max. 

14 collectoren mogelijk
• Geringe thermische verliezen door vacuümisolatie en direct doorstroomde integratie van de warmteoverdracht
• Droge integratie van de vacuümbuizen maakt gemakkelijke vervanging mogelijk (zonder het systeem te laten leeglopen)
• Snelle installatie door plug-in steekverbindingen met roestvrijstalen ribbelbuis
• Hoogselectieve absorbercoating is weersbestendig aan de buitenkant van de inwendige glasbuis in het vacuüm
• Af fabriek gemonteerde collectorvoeler (diameter 3 mm)

Montage
Geschikt voor montage op plat dak, schuin dak of aan de gevel. Voor elke montagetype zijn aangepaste montagesets voor-
zien.

Fabrieksgarantie
Fabriekswaarborg van 2 jaar op alle componenten van het toestel, verplaatsing en werkuren inbegrepen. Deze waarborg vangt aan bij de voorlopige 
oplevering in zoverre die gebeurt binnen de 3 maanden na plaatsing van het toestel.
De fabrikant beschikt over een nationale dienst-na-verkoop die de interventies onder garantie uitvoert. De fabrikant kan eveneens herstellingen en 
onderhouden uitvoeren na de waarborgperiode. 
De beschikbaarheid van wisselstukken wordt gegarandeerd tot ten minste 10 jaar na stopzetting van de fabricatie van het product.

Afmetingen en technische gegevens
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VK 120-2

Buitenoppervlak (bruto oppervlak) (m2) 1,22

Apertuuroppervlak (lichtinlaatoppervlak) (m2) 0,46

Absorberinhoud (l) 0,85

Selectiviteit Absorptiegraad (α) 
Emissiegraad ( )

0,93 
0,07

Gewicht (kg) 18

Rendement η0 (%) 78,7

Effectieve warmtedoorlatingscoëfficiënt k1 1) (W/(m2 * K)) 
k2 1) (W/(m2 * K2))

2,993 
0,015

Warmtecapaciteit C 1) (kJ/(m2 * K)) 19,46

Stagnatietemperatuur (°C) 210

Maximale bedrijfsdruk (testdruk) (bar) 10

Vereiste opbrengst Collectoropbrengst (Wh/(m2 * a)) 
RAL-UZ73

525 2) 
De criteria worden vervuld

DIN-registratienummer (Solar Keymark) 011-7S2467 R

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie
Apertuuroppervlak (m²) 0,46
Collectorrendement ηcol (%) 64

1) M.b.t. apertuuroppervlak

2) Bewijs minimale opbrengst conform DIN 4757 bij vast dekkingsaandeel van 40 % en 200 l dagverbruik


