


     Η εγκατάσταση και λειτουργία 

    τους είναι ιδανική σε περιπτώσεις 

  που επιδιώκουμε παραγωγή 

ενέργειας από ηλιοθερμία!

 

Πλεονεκτήματα:

ο• 360  Απορροφητήρας.

 • Υψηλή ενεργειακή απόδοση.

  • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

Οι συλλέκτες κενού EcoSol SU-C  διαθέτουν 

καλύμματα διπλού κρυστάλλου με επιλεκτική 

επιφάνεια, δεδομένα που αυξάνουν κατακό-

ρυφα την απόδοση τους!!  

Τύπος SU-9
Αριθμός σωλήνων 

Διαστάσεις (Υ-Π)

Βάρος (κενό)

Συλλεκτική επιφάνεια

Ικανότητα ροής 

Γωνία κλίσης

SU-12 SU-15
9

1650mm*1070mm

41kg
21.43m

3.9L

12

1650mm*1295mm

55kg
2

1.91m

5.2L

15-90�

15

1650mm*1670mm

69kg
2

3.15m

6.5L

 H συγκεκριμένη σειρά συλλεκτών είναι ιδανική για 
εγκαταστάσεις ηλιοθερμίας όπου υπάρχουν αυξημένες 
απαιτήσεις σε απορροφητικότητα ηλιακής ενέργειας σε 
συνάρτηση με την ποιότητα του νερού που περιέχεται 
εντός του συλλέκτη. 

 Η σειρά SU-C  αποτελείται από διπλό κολλεκτέρ 
Φ22 (ζεστά-κρύα) και χάλκινους σωλήνες Φ8 σε κάθε 
σωλήνα συλλογής όπου μέσω της επιλεκτικής 
επιφάνειας απορροφάται η ηλιακή ενέργεια.  

Συλλέκτες κενού τύπου “U” με παραβολικό ανακλαστήρα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  95%

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 8%

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΥ   1,6mm

ΥΛΙΚΟ ΥΑΛΟΥ    Βοριοπυριτικό γυαλί

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΑΛΚΟΥ  SS-CU-ALN/AIN

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ  3.3*10^-6

Τεχνικές
Προδιαγραφές

1. Συλλέκτης

2. Σωλήνα κενού

3. Σύνδεση

4. Θήκη αισθητηρίου

5. Πλαίσιο αλουμινίου

6. CPC παραβολικό κάτοπτρο
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Συλλέκτες κενού τύπου “SR” 

A

C

Ο ηλιακός συλλέκτης SR αποτελείται από γυάλινους σωλήνες 
κατασκευασμένους από βορικό πυρίτιο, μεταξύ των οποίων  

Το τμήμα του σωλήνα 
αποτελείται από βοριο-
πυριτικό γυαλί με ένα 
νέο ALN/AIN SS/CU 
θερμοαπορροφητικό 
υλικό. 

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ SR

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

2m

2131-SO1020

2131-SO1030 

3.10

4.58 

20  

30

  

 max 6bar

 max 6bar

D 1.25x  A 1570x C 1995 

D 1.25x  A 2320x C 1995

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ

O/ 58 x 1800 mm

O/ 58 x 1800 mm

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ
SHC-CPC με παραβολικό ανακλαστήρα 

Συντελεστής απορροφητικότητας: 95%

Υλικό υάλου: Βοριοπυριτικό γυαλί

Υλικό απορροφητή: Επιλεκτικό αλουμίνιο

Μέγιστη αντοχή: 1.0Mpa

Οι ηλιακοί συλλέκτες 

διπλής υάλωσης και 

κενού αέρος μας δί-

νουν την δυνατότητα 

παραγωγής ζεστού 

νερού ακόμη και σε 

συνθήκες ημερών 

χαμηλής  ηλ ιοφά -

νειας. Επιπλέον μπο-

ρούμε να πετύχουμε 

την παραγωγή υψη-

λότερων θερμοκρα-

σιών σε σχέση με 

τους συμβατικούς 

συλλέκτες μέσω της 

ειδικής τεχνολογίας 

Heat Pipe που διαθέ-

τει στο εσωτερικό του 

ο σωλήνας κενού. 

υπάρχει κενό αέρος. Το εσωτερικό 
γυαλί των σωλήνων διαθέτει μια 
φιλική προς το περιβάλλον πρω-
τοποριακή και υψηλής συγκέ-
ντρωσης σε ALN/ AIN-SS/CU 
επίστρωση βαφής, η οποία έχει 
ιδιαίτερα χαμηλό δείκτη ανάκλα-
σης. Ο παραπάνω τρόπος κατα-
σκευής εξασφαλίζει υψηλή απορ-
ροφητικότητα της προσπίπτου-
σας ηλιακής ακτινοβολίας και κρα-
τάει την θερμότητα του ηλίου μέσα 
στο σωλήνα. Η θερμότητα αυτή 
μεταφέρεται μέσω ενός εναλλάκτη 
θερμότητας σε έναν χάλκινο αγω-
γό, ο οποίος είναι εμποτισμένος με 
υλικό υψηλής θερμοαγωγιμό-
τητας. .................................

 

Τύπος SHC-10
Αριθμός σωλήνων

Διαστάσεις (Y-Π)

Συλλεκτική επιφάνεια 

Μεγ.απόδοση 
2

(G=1000W/m )

Γωνία κλίσης

SHC-15 SHC-20
10

1.917m*1.130m
21.78m

15

1.917m*1.680m
2

2.72m

15-85�

20

1.917m*2.230m
2

3.66m

1890W 1815W 2442W
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Ηλιακά συγκροτήματα κενού ανοιχτού δοχείου

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• Με τα ηλιακά κενού ανοιχτού  κυκλώμα-

τος  έχουμε  την  δυνατότητα ροής νερού 

ακόμη και όταν  κοπεί η παροχή του νε-

ρού από το δίκτυο  ύδρευσης.
• Δυνατότητα τροφοδοσίας από δεξαμε-

νή (πύργο).

Κωδικός

ST16-150

ST15-180

ST18-180

Φ47x1500*16PC

Φ58x1800*15PC

Φ58x1800*18PC

Θερμομεικτική βαλβίδα τρίοδη 

για ζεστά νερά χρήσης (ΖΝΧ)

• Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 
ο  από 30-65 C

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bars
ο• Μέγιστη θερμοκρασία 85 C 

Θερμομεικτική βαλβίδα τρίοδη 

για ζεστά νερά χρήσης (ΖΝΧ) 

από ηλιακά συστήματα

• Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 
οαπό 30-65 C

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bars
ο• Μέγιστη θερμοκρασία 100 C  

Διαστάσεις 
σωλήνων Κλίση

138/147

155/165

155/165

C (45�-38� )

140/125

160/145

160/145

D (45�-38� )

180/165

201/185

201/185

E (45�-38� )

Εσωτερική 
όψη δοχείου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

• Ελαφριά κατασκευή που μας δίνει την 

δυνατότητα της εύκολης τοποθέτησης 

σε οροφή ή κεραμίδι χωρίς ιδιαίτερες κα-

τασκευαστικές απαιτήσεις.
• Χαμηλότερη τιμή έναντι των συμβα-

τικών ηλιακών.

45�-38� 1,34

1,92

2,23

113

138

160

106

118

141

ΒΑ
Συλλεκτική

2επιφάνεια m
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)

45�-38�

45�-38�

4 Set ταφ με θήκη αισθη-
 τήριου / Βανάκι / Αυτό-
      ματο εξαεριστικό 

Ταφ με θήκη 

αισθητήριου 

Ρακόρ σύσφιξης 

χαλκοσωλήν α

Αυτόματο 

εξαεριστικό ηλιακού

Ρακόρ με αντιεπί-
 στροφο για  δοχεία 
     διαστολής 

Σταυρός ορειχάλκινος 
για τα ηλιακά



Ηλιακά συγκροτήματα κενού

Τα ηλιακά συγκροτήματα κενό  ECOSOL 

ήρθαν αν συμπληρώσουν  την τεχνολογία 

των συμβατικών ηλιακών αποτελώντας 

πρότυπο ως προς την εκμετάλλευση της 

ηλιακής ενέργειας. ......................................... 

Συνδυάζοντας την αντοχή με τις άριστες 

επιδόσεις και την ανταγωνιστικότερη τιμή 

στην Ελληνική αγορά, αποτελούν την 

κορυφαία επιλογή!!!

Η εξαιρετικά υψηλή απόδοση των 

ηλιακών συγκροτημάτων με συλ-

λέκτες κενού, 

ωφείλεται στο 

γεγονός ότι η 

θερμότητα μετα-

δίδεται από τον 

αποροφητή δια-

μέσου του σωλή-

να θερμότητας στο υγρό που πε-

ριέχεται στο εσωτερικό του. 

οΔιατίθεται με κλίση 38

ÇËÉÁÊA ÓÕÃÊÑÏÔÇÌÁÔÁ 

2131-SO1150

2131-SO1200 

2131-SO1300

150 λτρ.

200 λτρ.

300 λτρ.

15

20

30

6 bar

6 bar

6 bar

D 1.55x A 1385x C 1800

D 1.55x A 1760x C 1800

 D 1.55x A 2510x C 1800

58 x 1800 mm

58 x 1800 mm

58 x 1800 mm

1.92

2.57

3.87

Πίνακας ελέγχου χειρισμού

Ηλεκτρική αντίσταση 2kW

o
Βαλβίδα ασφαλείας 1/2 6bar 90 C θερμοστατική ηλιακών

Κορυφαία 
ποιότητα σε 
ανταγωνιστική 

τιμή

Με τους σωλήνες κενού 

μπορούμε να εξοικονομήσουμε έως και

40% εκμεταλλεύσιμο χώρο εγκατάστασης  
 σε σχέση με τους συμβατικούς συλλέκτες

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
mm

2m ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

2131-SO3001

2131-SO3002

2131-S90004

Ο πίνακας ελέγχου έχει τις εξής ιδιότητες:

α) Έλεγχο της θερμοκρασίας με αισθητήριο

β) Έλεγχο λειτουργίας ηλεκτρικής αντίστασης

γ) Έλεγχο λειτουργίας εξωτερικής πηγής θέρμανσης

    Διαθέτει επίσης χρονοδιακόπτη

Οι συλλέκτες είναι δοκιμασμένοι στο 

περίφημογερμανικό ινστιτούτο Frauenhofer 

για θερμικό σοκ και αντοχή στο χαλάζι.

Πίνακας

ελέγχου

χειρισμού

Με ανοξείδωτο 
δοχείο SUS 304

οΔιατίθεται με κλίση 38  

Αυτό προκαλεί την εξάτμιση του 

υγρού. Έπειτα ο ατμός ανεβαίνει 

στον συμπυ-

κνωτή. 

Μ έ σ ω  τ ο υ  

εναλλάκτη θερ-

μότητας διπλού 

σωλήνα η θερ-

μότητα μεταδίδεται στο νερό κατα-

νάλωσης.

Ηλιακά συγκροτήματα 

Ecosol αποτελούμενα 

από μπόιλερ 150-200 

και 300 λίτρων και συλλέκτη 

με γυάλινους  σωλήνες κενού

Όλοι οι συλλέκτες αποτελούνται από νέου τύπου ανοξείδωτα κυάθια 316L. 
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Ηλιακoί συλλέκτες

Διάσταση Υ-Π (mm)

Επιφάνεια

Βάρος (kg)

Περικτικότητα νερού(Lt)

Πλαίσιο

Τζάμι

Στεγανοποίηση

Αποροφητήρας

Διάστ. Αποροφητή

Υδροστοιχείο

Νο σωλήνων

Μέθοδος συγκόλησης

Παροχές

Πίεση δοκιμής 

Μεγ. Πίεση λειτουργίας

Μόνωση

Απώλειες Μόνωσης

Κωδικός για 2 παροχές 
Κωδικός για 4 παροχές 

2131-11013 
2131-11016 

2131-11015 
2131-11018 

2131-11014 
2131-11017 

- 
2131-11019 

1500 x 1000 
2 1,50 m

27.5 

1.75 

10

2000 x 1000 
2 2,00 m

37 

2.25 

10

2000 x 1250 
2 2,50 m

40 

2.75 

13

1500 x 1250 
2 1,875 m

36 

2.15 

13

Προφίλ Αλουμινίου 94mm 

Άθραυστο mistlite 4mm security 

Λάστιχο EPDM

Επιλεκτική επιφάνεια (Germany)

100mm x 0,12mm

 Cu Ø 22 - Ø 10 

Τεχνολογία Laser

2 / 4 σε Ø 22

25 bar

10 bar

Υαλοβάμβακας μαύρος 50mm

0,84KJ/(kgK)

ECO�TEC

Επιλεκτικός συλλέκτης

• Εξολοκλήρου επιλεκτική

επιφάνεια Tech Germany

• Άθραυστο τζάμι συλλέκτη

mistlite 4mm security

• Πλαίσιο κατασκευασμένο

από προφίλ αλουμινίου 94mm

• Η στεγανοποίηση του γίνεται

με λάστιχο EPDM

• Η μόνωση του περιλαμβάνει

μαύρο υαλοβάμβακα 40mm

Ηλιακοί συλλέκτες 

επίπεδης επιφάνειας 

υψηλής απόδοσης

• Ιδανική για παρα-

γωγή ζεστού νερού 

χ ρ ή σ η ς  ( Ζ Ν Χ )  κ α ι 

ηλιοθερμία.

Κατασκευασμένος με 

τις αυστηρότερες προ-

διαγραφές για μέγιστη 

απόδοση και μεγάλο 

χρόνο ζωής.

• Υδροσκελετός βαρέως 

τύπου από χαλκό και 

συλλεκτική επιφάνεια 

από επιλεκτικό φύλλο 

αλουμινίου Full plate με 

συραφή από Laser.

Οι ηλιακοί συλλέκτες ECO SOL 

διατίθενται, ανάλογα με τις ανάγκες 

και τις απαιτήσεις της εκάστοτε 

εγκατάστασης με 2 ή 4 παροχές

6



Ηλιακoί θερμοσίφωνες

ΚΩΔΙΚΟΣ

2131-7121111

2131-7121131

2131-7151141

2131-7151221

2131-7201231

2131-7251231

2131-7301241

2131-7301331

120lt (II)

120lt (II)

150lt (II)

150lt (II)

200lt (II)

250lt (II)

300lt (II)

300lt (II)

1500x1250

2000x1000

2000x1250

1500x1000

2000x1000

2000x1000

2000x1250

2000x1000

2-3

2-3

3-4

3-5

5-7

6-8

6-9

7-10

21,9 m  
22 m  

22,5 m  
23 m  
24 m  
24 m  
25 m  
26 m  

1

1

1

2

2

2

2

3

ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Germany) ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΟΧΕΙΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
 ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
AΤΟΜΩΝ

Χαρακτηριστικά θερμοδοχείου

Τα μπόιλερ των ηλιακών είναι κατασκευ-

ασμένα με ανοξείδωτη εξωτερική επέν-

δυση και έχουν υποστεί ειδική επεξερ-

γασία διπλής υάλωσης Glass στο εσω-

τερικό του δοχείου αποθήκευσης. 

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες 

Eco sol  ήρθαν υπογράφοντας Eco sol  ήρθαν υπογράφοντας 

ποιοτικά την υψηλή ποιοτικά την υψηλή 
απόδοση απόδοση 

σε συνδυασμό με τις σε συνδυασμό με τις 

χαμηλότερες τιμέςχαμηλότερες τιμές

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες 

Eco sol  ήρθαν υπογράφοντας 

ποιοτικά την υψηλή 
απόδοση 

σε συνδυασμό με τις 

χαμηλότερες τιμές

Θερμοδοχείο: 

• Υψηλή ανθεκτικότητα 

   στην διάβρωση.

• Εξαιρετική αντοχή σε χαμηλές 

   ή υψηλές θερμοκρασίες.

• Άψογο εξωτερικό φινίρισμα.

Tα θερμοσιφωνικά συστήματα Eco Sol… μέσω της τεχνολογικής υπεροχής τους, 
επιτυγχάνουν άμεση απόδοση και μέγιστη αντοχή … αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι η πιο 
εύστοχή και οικονομικότερη επένδυση ως προς την εκμετάλλευση της θερμικής ηλιακής 
ενέργειας.
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Πλεονεκτήματα: 

• Χαμηλό κόστος αγοράς

• Γρήγορη απόσβεση

• Εύκολη εγκατάσταση 

• Αξιόπιστη λειτουργία.



Θερμοσίφωνες - Ηλεκτρομπόιλερ

ΚΩΔΙΚΟΣ

2131-501010

2131-501040

2131-501060

2131-501080

2131-501100

2131-501120

2131-501150

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ SUPER GLASS 
με μανδύα και πολυουρεθάνη

2131-502060

2131-502080

2131-502100

2131-502120

2131-502150

Θερμοσίφωνο 10lt

Θερμοσίφωνο 40-150lt

Θερμοσίφωνο 60-150lt

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣΧΩΡΗΤ. ΥΨΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ SUPER GLASS

41 cm

44 cm 

44 cm 

44 cm 

44 cm 

44 cm 

44 cm 

10 It 

40 It 

60 It 

80 It 

100 It 

120 It 

150 lt

44 cm

47 cm

62 cm 

79 cm 

95 cm 

111 cm 

129 cm 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

1,5kw

3.5kw

3.5kw

3.5kw

3.5kw

3.5kw

3.5kw

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣΧΩΡΗΤ. ΥΨΟΣ

44 cm 

44 cm 

44 cm 

44 cm

44 cm 

 

60 It 

80 It 

100 It 

120 It 

150 lt

62 cm 

79 cm 

95 cm 

111 cm 

129 cm 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

3.5kw

3.5kw

3.5kw

3.5kw

3.5kw

Οικονομία
Χάρη στην μόνωση από ενισχυμένη οικολογική πολυουρεθάνη πυ-

3κνότητας 20 Kgr/m  η θερμοκρασία του νερού διατηρείται για μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα στα απαιτούμενα επίπεδα και έτσι επι-
τυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας.
 

Αντοχή
Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην κατασκευή του θερμοδοχείου 
από ατσάλι υψηλής αντοχής με αντιοξειδωτική διπλή επισμάλτωση 
(super glass). To δοχείο διαθέτει ανοδική προστασία μαγνησίου. 
Το εξωτερικό περίβλημα, 
από χαλύβδινη λαμαρίνα, 
προστατεύεται από την 
υγρασία.

Ασφάλεια
To θερμοδοχείο προστα-
τεύεται με θερμοστατική 
ασφάλεια και βαλβίδα 
ασφαλείας 8bar. 

Τεχνολογία αιχμής

• Σύγχρονη κατασκευή

• Ποιοτική υπεροχή

• Υψηλή αισθητική

Διαθέτουν:

• Ηλεκτρική αντίσταση 1,5 έως 4 kw

• Διπλό θερμοστάτη λειτουργίας 

  και ασφαλείας

• Ανόδιο μαγνησίου

• Θερμική μόνωση 20 mm 

  πολυουρεθάνης

• Βαλβίδα ασφαλείας 1/2" 8 bar
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Δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης

Η μοναδικότητα των μπόιλερ SWPN και SWP2N έγγυται στο 

γεγονός πως διαθέτουν μεγάλης επιφάνειας σερπαντίνα η οποία 

καλύπτει όλο τον όγκο του δοχείου. Επομένως η συνεργασία 

τους με αντλία θερμότητας είναι ιδανική.

Τα μπόιλερ STF διαθέτουν ενσωματωμένο υδραυλικό κιτ ηλιακού και 2 

σερπαντίνες. Επιπλέον είναι επικαλυμμένα με υψηλής προστασίας μόνωση με 

εξωτερικό μανδύα από PVC. H αντιδιαβρωτική προστασία παρέχεται λόγω του 

σμάλτου τιτανίου και της ανοδικής προστασίας.

Μπόιλερ λεβητοστασίου τύπου Tank in Tank για αποθήκευση νερού θερμικής εγκατάστασης και με επιπλέον 

ενσωματωμένο δοχείο για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Στο κύριο δοχείο αποθηκεύουμε την κυρία πηγή 

ενέργειας (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμία, λέβητα αερίου -πετρελαίου - ξύλου - pellet, κ.α.).  Διαθέτει 6 παροχές 

σύνδεσης 1 1/4". 

Διαθέτει επίσης επιπλέον 2 σαρμπαντίνες διατομής 33mm (1 1/4") για σύνδεση με τις βοηθητικές πηγές ενέργειας 

κατά προτεραιότητα. Στο κάτω μέρος του μπόιλερ διαθέτει φλάντζα ως θύρα επισκέψεως. Το ενσωματωμένο δοχείο 
ο(ζεστού νερού χρήσης) διαθέτει επισμάλτωση με την μέθοδο "double direct" και ψήνεται στους 850 C για απόλυτη 

προστασία του δοχείου.

Η μόνωση είναι από μαλακή αφαιρούμενη τύπου “πάπλωμα” και αποσπώμενη 70mm.

Δοχεία αποθήκευσης TANK IN TANK

Μπόιλερ λεβητοστασίου 
με μεγάλης επιφάνειας σερπαντίνα

Μπόϊλερ Λεβητοστασίου 
με ενσωματωμένο Solar Station

Τα μπόιλερ λεβητοστασίου Euro-

energy διαθέτουν 1 ή 2 εναλλά-

κτες θερμότητας μεγάλων δια-

στάσεων για τη θέρμανση του νε-

ρού από ηλιακή ενέργεια ή κεντρι-

κή θέρμανση ή και από τις δυο 

πηγές ενέργειας μαζί. Διατίθενται 

με υποδοχές για αισθητήρια και 

ηλεκτρική αντίσταση. 

Η χωτηρικότητά τους από 150 

έως 2000 ltr ικανοποιεί κάθε 

είδους απαίτηση.

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ (BUFFER)
Δοχεία αδρανείας με 1 ή 2  εναλλάκτες (σερπαντίνες) 

για σύνδεση σε επιπλέον πηγή ενέργειας.

Η ειδική κατασκευή που επιτρέπει την χρησιμοποίηση μέχρι και 3 εξωτερικών 
πηγών ενέργειας (π.χ. αντλία θερμότητας, λέβητα στερεών καυσίμων και 
σύστημα ηλιακής υποβοήθησης) καθιστούν τα δοχεία αδράνειας Euroenergy 
ιδανικά για την τοποθέτηση σε συστήματα θέρμανσης  στα οποία επιθυμούμε 
την αύξηση της απόδοσης τους και παράλληλα την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Είναι διαθέσιμα σε ένα μεγάλο εύρως χωριτικότητας από 300 έως 
2500ltr καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες οποιασδήποτε εγκατάστασης. 
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Εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων

1) Κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ενέργειας 

(flat collectors).

2) Θερμοδοχείο αδρανείας για την αποθήκευση ενέργειας καθώς και 

αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης (DHW).

3) Ένα ή και περισσότερα συστήματα βοηθητικής ενέργειας

(ηλεκτρικός λέβητας, λέβητας πετρελαίου - αερίου - βιομάζας, αντλία 

θερμότητας κτλ).

4) Σύστημα θέρμανσης (θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια, fancoils). 

5) Σύστημα ελέγχου.  

1)  Κύκλωμα ηλιακών  συλλεκτών «κενού» για άμεση παραγωγή 

ενέργειας.

2)  Θερμοδοχείο αδρανείας για την αποθήκευση ενέργειας καθώς και 

αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης (DHW).

3)  Ένα ή και περισσότερα συστήματα βοηθητικής ενέργειας (ηλεκτρικός 

λέβητας, λέβητας πετρελαίου - αερίου - βιομάζας κτλ, αντλία θερμότητας).

4)  Σύστημα θέρμανσης (θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση, 

fan coils).

5)  Σύστημα ελέγχου.

1)  Κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ενέργειας.

2)  Θερμοδοχείο για αποθήκευση του νερού θέρμανσης.

3)  Θερμοδοχείο με 2 σερπαντίνες για την αποθήκευση ζεστού νερού 

χρήσης ( D.H.W.).

4)  Ένα ή και περισσότερα συστήματα βοηθητικής ενέργειας (ηλεκτρικός 

λέβητας, λέβητας πετρελαίου - αερίου - βιομάζας κτλ, αντλία θερμότητας).

5)  Σύστημα θέρμανσης (θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια, fancoils).

6)  Σύστημα ελέγχου.

1) Κύκλωμα ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ενέργειας.

2) Θερμοδοχείο για την αποθήκευση του νερού της θέρμανσης.

3) Θερμοδοχείο με δυο σερπαντίνες για την αποθήκευση του νερού 

χρήσης (D.H.W).

4) Ένα ή και περισσότερα συστήματα βοηθητικής ενέργειας (ηλεκτρικός 

λέβητας, λέβητας πετρελαίου - αερίου - βιομάζας κτλ, αντλία θερμότητας).

5) Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

6) Εναλλάκτης θερμότητας μέσω του οποίου θερμαίνεται το νερό της πισίνας.

7) Σύστημα ελέγχου.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑΣ

1
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4

Εφαρμογή 1

1

2

3

4

Εφαρμογή 2

1

4

5

3

2

Εφαρμογή 3

1

2
3

4

6

5

Εφαρμογή 4

Τα ηλιοθερμικά συστήματα συνδυασμένης

 λειτουργίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 

και θέρμανση χώρων μπορούν να καλύψουν από 

10%-80% τις ανάγκες μιας κατοικίας.

Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις 

της αγοράς επενδύουμε σε νέα ¨πράσινα¨ 

προϊόντα τα οποία εκμεταλλευόμενα τις 

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας  εγγυώνται την 

υψηλή απόδοση, την μακροζωία και την οικονομία
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Υδραυλικό Κιτ (Solar Station)
Χρησιμοποιείται για τον 

αυτοματισμό και τον έλεγχο μεταξύ 

των ηλιακών συλλεκτών και των 

μπόιλερ αποθήκευσης ζεστού                                                                       

νερού χρήσης.

Υδραυλικά συστήματα ελέγχου ηλιακών & μπόιλερ

Σειρά 6000  

(για σύνδεση με τα επιστρεφόμενα).

Για μήκος κυκλοφορητή 130 mm

Σειρά 7000 

(για σύνδεση στα επιστρεφόμενα 

αλλά και της προσαγωγής).

Για μήκος κυκλοφορητή 180 mm

Group με ενσωματω-

μένο πλακοιειδή εναλ-

λάκτη για άμεση παρα-

γωγή ζεστού νερού χρή-

σης. Η τροφοδοσία του 

group Ecosol pro μπορεί 

να γίνει είτε μέσω ενός 

δοχείου αδρανείας ή 

απευθείας από την πηγή 

παραγωγής π.χ. λέβητας 

πετρελαίου - αερίου - 

στερεών καυσίμων, αντ-

λία θερμότητας κ.τ.λ.

Ο ρόλος των υδραυλικών 

συστημάτων ελέγχου 

είναι καθοριστικός διότι 

συμβάλλουν στην επίτευξη 

μεγαλύτερης ενεργειακής 

οικονομίας στο εκάστοτε 

σύστημα θέρμανσης.

Διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών

Οι διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών αποτελούν την καρδιά του 

αυτοματισμού μιας εγκατάστασης με ηλιακά συστήματα, όπου έχουμε 

είτε παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (D.H.W) είτε ακόμη και 

συστήματα υποβοήθησης της θέρμανσης με ηλιοθερμία. Ο 

διαφορικός θερμοστάτης ηλιακών ως ελεγκτής της θερμοκρασίας, 

μέσω των αισθητηρίων του που τοποθετούνται μεταξύ των ηλιακών 

συλλεκτών και του θερμοδοχείου, καθορίζει την ομαλή λειτουργία του 

κυκλοφορητή του ηλιακού κυκλώματος. 

•  Δυνατότητα ελέγχου από 2 έως 3 αισθητήρια.

•  Δυνατότητα ελέγχου και δεύτερης ή τρίτης πηγής ενέργειας.

•  Δυνατότητα ελέγχου ηλιακών συλλεκτών με διαφορετικό 

   προσανατολισμό (ανατολή - δύση).

•  Δυνατότητα ελέγχου ανακυκλοφορίας.

•  Δυνατότητα ελέγχου “φόρτισης” δύο ή και περισσοτέρων

   θερμοδοχείων.

•  Δυνατότητα αντιπαγωτικής προστασίας της ηλιακής εγκατάστασης.

•  Πληθώρα εφαρμογών μέσω σύγχρονων ηλιακών διαφορικών

   θερμοστατών.

1. Ηλιακός συλλέκτης

2. Μπόιλερ αποθήκευσης

3. Eco sol ηλιακού

4. Σερπαντίνες μπόιλερ

5. Eco sol Pro παραγωγής 

    Ζ.Ν.Χ.

6. Μονάδα θέρμανσης

7. Δίκτυο εγκατάστασης

(Fress water stations)

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 
ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ 

ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ& 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ

Siemens�RWD32S

Συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ή χωρίς ανακυκλοφορία

V-DCS3
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Κεντρικά συστήματα ηλιοθερμίας

Η αρχή λειτουργίας 

των κεντρικών 

συστημάτων 

θέρμανσης βασίζεται 

στην εκμετάλλευση 

της ηλιακής ενέργειας 

η οποία φυσικά αποτελεί 

ήπια και ανανεώσιμη 

μορφή ενέργειας.

Μέσω τις προσπίπτουσας ηλιακής 

ακτινοβολίας που απορροφάται από 

τους ηλιακούς συλλέκτες θερμαίνεται 

το μείγμα γλυκόλης - νερού (όπου 

περιέχεται στο εσωτερικό των συλλε-

κτών) το οποίο με τον έλεγχο συστη-

μάτων αυτοματισμού μεταφέρεται, 

μέσω του δικτύου σωληνώσεων, σε 

ένα καλά μονωμένο θερμοδοχείο. 

Εκεί, θερμαίνεται αρχικά το ζεστό νερό 

χρήσης και στην συνέχεια το νερό της 

κεντρικής θέρμανσης. Σε περίπτωση 

που το ποσοστό της ηλιακή ενέργειας 

δεν επαρκεί, τότε τίθεται σε λειτουργία 

η 2η πηγή ενέργειας (αντλία θερμότητας, 

ηλεκτρικός λέβητας πετρελαίου, ξύλου, 

πέλλετ κτλ) και συμπληρώνει 

την απαιτούμενη ενέργεια. 

Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται 

μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμων 

και η θέρμανση των χώρων 

και του νερού χρήσης 

επιτυγχάνεται με τρόπο φιλικό 

προς το περιβάλλον.
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Το μέγεθος της συλλεκτικής επιφάνειας, ο όγκος του 

θερμοδοχείου, τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιο-

χής και τα χαρακτηριστικά της κατοικίας (μέγεθος, 

ποιότητα μόνωσης θερμικές ανάγκες κτλ.) είναι οι βα-

σικοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το 

ποσοστό κάλυψης των αναγκών μιας κατοικίας σε 

θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. 


