
Ο ηλιακός συλλέκτης  είναι 
ότι πιο επαναστατικό έχει να επιδείξει 
η νέα τεχνολογία για τα συστήματα 
ηλιοθερμίας.

Σπονδυλωτός συλλέκτης Νέας Γενιάς 
από την Thermomax
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1   2   3   Εισαγωγή Σωλήνα Περιστροφή  προς 
τα κάτω

Ασφάλιση στη 
θέση

Η παγκοσμίως πρωτοποριακή τεχνολογία των σωλήνων κενού άμεσης ροής 
(Direct Flow) προσφέρει βέλτιστη απόδοση και ευελιξία
Το επαναστατικό design του

 προσφέρει έναν 
μοντέρνο και ευέλικτο 
αντικαταστάτη του συμβατικού 
manifold.
Γρήγορο και εύκολο στην 
εγκατάσταση επιτρέπει 
τη δημιουργία ηλιακών 
συστημάτων ποικίλων 
διαστάσεων.

Πλεονεκτήματα για όλους
Η υψηλή απόδοση και η ευελιξία δεν είναι τα μόνα πλεονεκτήματα του νέου design
Ο συνδυασμός υψηλών επιδόσεων πολυμερών και τεχνολογίας ‘click fit’ 
δημιουργεί ένα προϊόν που είναι ευκολότερο να εγκατασταθεί, να παραγγελθεί 
να αποθηκευτεί και επιπλέον φιλικό στο περιβάλλον.
Εγκαταστάτης
• Γρήγορη Εγκατάσταση
• Ελαφριά κατασκευή
• Εύκολη διαστασιολόγηση

Τελικός Χρήστης
• Διαστασιολογημένο για τις δικές σας  
 ανάγκες
• Πληρώνεις μόνο ότι χρειάζεσαι π.χ. 24  
 σωλήνες
• Εύκολη επεκτασιμότητα όταν οι   
 ανάγκες της οικογένειας αυξηθούν
• Αρχική εγκατάσταση με λιγότερους   
 σωλήνες και επέκταση όταν τα   
 οικονομικά το επιτρέπουν
• Απουσία κενών μεταξύ των σωλήνων  
 που βελτιώνει την ολική εμφάνιση του  
 συστήματος

Διανομέας
• Καλύτερος έλεγχος αποθεμάτων
• Πιο ελαφριά κατασκευή
• Ακριβής αριθμός με βάση τις ανάγκες  
 της διαστασιολόγησης – μικρότερο κόστος  
 αποθήκευσης

Περιβάλλον
• Περιορισμένη χρήση ενεργοβόρων   
 μετάλλων
• Απουσία κολλήσεων που περιορίζει την  
 κατανάλωση ενέργειας στην παραγωγή
• Τα πολυμερή πλαστικά είναι 100%   
 ανακυκλώσιμα προϊόντα
• Ελαφρύτερη και συμπαγής κατασκευή  
 περιορίζει το κόστος μεταφοράς

	Απόλυτη	ευελιξία		

•	100%	ακριβής	διαστασιολόγηση	

•	Τεχνολογία	άμεσης	ροής	με	Υψηλή	απόδοση
	 της	Thermomax

•	Υψηλής	απόδοσης	πολυμερές	υλικό

•	Κατάργηση	του	κλασικού	Manifold

•	Κουτιά	των	1,5	και	10	σωλήνων

•	Επεκτάσιμο

•	Κατάλληλο	για	οικιακή	και	εμπορική	εφαρμογή

•	20	χρόνια	εγγύηση	με	διαπιστευμένους				
	 Εγκαταστάτες	της	Kingspan

•	Συλλέκτης	μεγέθους	από	1	έως	150	σωλήνες

•	100%	ευρωπαϊκό	σχεδιασμό	και	την	κατασκευή

•	5	χρόνια	εγγύηση	για	ζημιές	από	χαλάζι	

Χαρακτηριστικά Tεχνικές Πληροφορίες
Διαστάσεις	(Κάθε	Tube)	 1950	x	97	x	97	χιλ.

Βάρος	(Κάθε	Tube)		 2.2kg

Όγκος	(Κάθε	Tube)		 0.14	lit.

Συνδέσεις	σωλήνα		 22	χιλιοστών	

Μέγιστη	πίεση	λειτουργίας		 6	bar

Min	Κλίση		 0	μοίρες

Max	Κλίση		 90	μοίρες

Η επόμενη γενιά σωλήνων 

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για
Περισσότερες πληροφορίες :

Τηλ: +30 2310 477244/5/6
e-mail : info@saturn.gr

SATURN S.A.
14ο χλμ Θεσ/νίκης-Μουδανιών, 
Θέρμη , 57001 - Θεσσαλονίκη
www.saturn.gr

Η εγκατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη

Μοναδική

Πατέντα


