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Teplonosné kvapaliny (TK) sú určené k prenosu tepla alebo chladu v solárnych systémoch. Zvyšujú efektivitu 
prenosu energie, ochraňujú systém pred zamrznutím a koróziou. Použitie nesprávnych a nevhodných kvapalín 
môže zvyšovať prevádzkové náklady a viesť k poškodeniu systému. 

KOLEKTON P – do plochých solárnych kolektorov

KOLEKTON P SUPER  – do všetkých typov solárnych kolektorov

GEOTHERM Slovakia s. r. o.

KOLEKTON P je ekologická kvapalina na báze monopropylénglyko-

lu pre solárne systémy. Teplonosná kvapalina s nízkym bodom 

tuhnutia vhodná do plochých slnečných kolektorov (spĺňajúca 

teplotné podmienky podľa pracovného vymedzenia). Kvapalina je 

s prídavkom nejedovatých inhibítorov korózie a stabilizátorov pre 

dosiahnutie zvýšenej tepelnej stability. 

Je určená pre priame použitie, neodporúčame ďalej riediť.

Pracovná teplota od -30°C do 180°C (krátkodobá teplota 230°C).

Výrobca udáva životnosť kvapaliny v odborne prevádzkovaných 

systémoch 3 roky.

Balenie: 5 l, 10 l, 25 l, 60 l, 200 l

KOLEKTON P SUPER je novo vyvinutá ekologická, teplonosná, 

nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze monopropylénglykolu 

vhodná do všetkých typov slnečných kolektorov.

Je to teplonosná kvapalina s nízkym bodom tuhnutia vhodná do 

všetkých typov slnečných kolektorov vrátane vákuových.

Kvapalina je s prídavkom nejedovatých inhibítorov korózie a 

stabilizátora pre dosiahnutie zvýšenej tepelnej stability. Výrobca 

udáva životnosť kvapaliny v odborne prevádzkovaných systé-

moch 10 rokov a odporúča 1x za 2 roky vykonať kontrolu kvapaliny 

na zámrznú teplotu a pH (popr. diferenciál pH).

Výrobca ponúka bezplatný poradenský servis. 

Balenie: 5 l, 10 l, 25 l, 60 l, 200 l

Teplonosné kvapaliny

• do solárnych systémov

• na báze monopropylénglykolu

• nemrznúca kvapalina

• antikorózna

• ekologická

•  do solárnych systémov

vrátane vákuových

• na báze monopropylénglykolu

• predĺžená životnosť

• nemrznúca kvapalina

• antikorózna

• ekologická
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