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Σφραγίδα Συνεργάτη 
  

Boiler 

•Εξωτερικό περίβλημα από πλαστικοποιημένο χάλυβα RAL 9006 

•Εσωτερικό  μέρος θερμοδοχείου από χάλυβα πάχους 2,5mm 

 με επισμάλτωση σε θερμοκρασία 

•Ψησίματος 860°C  σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 4753 

•Μανδύας κλειστού κυκλώματος από χάλυβα πάχους 1,5mm 

•Μόνωση από οικολογική διογκωμένη  πολυουρεθάνη πάχους 50mm 

•Καθοδική προστασία  από την ηλεκτρόλυση με ράβδο μαγνησίου Φ22mm 

•Ηλεκτρική αντίσταση  4KW με θερμοστάτη ασφαλείας 

•Θερμοστάτης ασφαλείας διπλής επαφής , με επιπλέον θερμικό ασφαλείας 

για προστασία κατά της υπερθέρμανσης. 

  

SOLAR HEATER 120 lt, 160 lt, 200 lt,  300 lt  

-Διπλής & Τριπλής ενέργειας - 

Η ηλεκτρική αντίσταση 

εξασφαλίζει ζεστό νερό  

ακόµα και µε συννεφιά και 

 ο θερµοστάτης µε διπλή 

προστασία θερµικού 

διακόπτη ασφαλείας, 

διατηρεί την επιθυµητή 

θερµοκρασία.  



√Διπλής & Τριπλής ενέργειας  

√Επιλεκτικός συλλέκτης 

√Υψηλής πίεσης  

-Τεχνικά χαρακτηριστικά- 
  

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ SOLAR HEATER 

ΤΥΠΟΣ ΛΙΤΡΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

SOLAR HEATER 120 120 Λίτρα με 1 επιλεκτικό συλλέκτη 2μ² 

SOLAR HEATER 160 160 Λίτρα με 1 επιλεκτικό συλλέκτη 2,40μ² 

SOLAR HEATER 160 160 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 1,5μ² 

SOLAR HEATER 180 180 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 1,5μ² 

SOLAR HEATER 200 200 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 1,50μ² 

SOLAR HEATER 200 200 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 2μ² 

SOLAR HEATER 220 220 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 2μ² 

SOLAR HEATER 300 300 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 2μ² 

SOLAR HEATER 300 300 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 2,40μ² 

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Heater έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 

 με κύριο στόχο να εξασφαλίζει μεγάλη απόδοση και διάρκεια ζωής. 

Ενιαίο προφίλ αλουμινίου 

Κωδικός προϊόντος 

Ειδικό θερμικό υγρό & συλλέκτης με προστατευόμενες γωνίες 

Μονωμένος συλλέκτης 

EPDM - Στέγνωση 

Πίσω πλευρά 

Γυαλί παχους3,2mm 

Στήριξη συλλέκτη 

Βαλβίδα εξαερισμού 

Επιλεκτικός συλλέκτης 

Συλλέκτης 

•Πλαίσιο συλλέκτη από ειδικά σχεδιασμένο χυτό προφίλ αλουμινίου,χωρίς ραφές, βίδες, για 

απόλυτη στεγανότητα. 

•Χάλκινος υδροσκελετός, απλός (non selective) ή επιλεκτικός (Τιτανίου-μπλε) με φύλλα χαλκού ή 

αλουμινίου που εξασφαλίζουν ενιαία απορροφητική επιφάνεια και απίστευτα υψηλή απόδοση 

ακόμα και στις χειρότερες καιρικές συνθήκες. 

•Ισχυρότατη μόνωση με πετροβάμβακα πάχους 50 mm (50 kg/m3) στην πλάτη και 20 mm στα 

πλευρικά τοιχώματα του συλλέκτη περιορίζουν στο ελάχιστο της θερμικές απώλειες, 

συμβάλλοντας στην υψηλή απόδοση. 

•Γυαλί ασφαλείας και χαμηλής περιεκτικότητας  σιδήρου 3,2 mm, (low iron)με 88,5 % μετάδοση.  

•Ειδικά ελαστικά EPDM για απόλυτη στεγανοποίηση. 

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

GOLD-T-150 Συλλέκτης επιλεκτικός μπλε τιτανίου 1,5μ² 

GOLD-T-200 Συλλέκτης επιλεκτικός μπλε τιτάνιού  2μ² 

GOLD-T-240 Συλλέκτης επιλεκτικός μπλε τιτάνιού  2,40μ² 

GOLD-T-265 Συλλέκτης επιλεκτικός μπλε τιτάνιού  2,65μ² 

►Βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσµα.  

►Εύκολη εγκατάσταση.  

►Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση.  

►Ανοδική προστασία κατά της διάβρωσης. 

►Μέγιστη απόδοση δε χρειάζεται επαναπλήρωση 

 του ηλιακού κυκλώµατος. 

-Ο νέος επιλεκτικός συλλέκτης μπλε τιτανίου με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης, παρέχει συνέχεια  

καυτό νερό ακόμα και στις δυσκολότερες καιρικές συνθήκες. 

- Τα προηγμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του και η προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, 

εξασφαλίζουν την άψογη λειτουργία του για μια ολόκληρη  ζωή. 

-Διαθέτει πιστοποιητικά  

  


