
ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• ∆ιαθέσιµα µεγέθη από 1,5τµ έως 2,5τµ
• Παγκόσµιο σύστηµα εγκατάστασης µε ενσωµατωµένα
   κινητά στηρίγµατα
• Ελαφρύς για εύκολη µεταφορά και εγκατάσταση
• Γυαλι ασφαλειας υψηλής διαπερατοτητας - LOW IRON
• Πίσω και πλαϊνή µόνωση από υαλοβάµβακα
• Απορροφητης επιλεκτικος τυπου σχαρας (HARP) κολληµενος
   µε τεχνολογια
• x2 ανοξείδωτοι εξαερισµοί στο κάτω µέρος
• x2 ή x4 έξοδοι Cu ø 22
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ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΑ
ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚωδικόςΤεµάχια συλλεκτώνΣυλλέκτης (м2)Μπόιλερ (lit)Τύπος

GS12002012,0м2120L120
GS16002012,0м2160L160

GS16002512,5м2160L160
GS20003023,0м2200L200

GS20004024,0м2200L200
GS20004024,0м2240L240

GS30004024,0м2300L300
GS30005025,0м2300L300

Η εταιρεία ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ έχει σχεδιάσει και δηµιουργήσει το νέο Θερµοσιφωνικό ηλιακό σύστηµα KYRIA-
ZIS εξασφαλίζοντας µεγάλη απόδοση και µεγάλη διάρκεια ζωής. Ο νέος ηλιακος  επιλεκτικός  συλλεκτης  
τιτανίου- µε συγκόλληση LASER  –   επιτυγχάνει  τη µέγιστη απόδος και προσφέρει συνεχεια ζεστό νερό 
ακόµη και µε ελάχιστη ηλιοφάνεια και συννεφιασµένο καιρό. Η πλεον συγχρονη τεχνολογία σε συνδυασµό 
µε α’ ποιότητας πρώτες ύλες εγγυώνται άριστη λειτουργία για µια ζωή!

Οικονοµία – αισθητική – απόδοση – αυτονοµία
Με τη χρήση βεβιασµένης ηλιακής κυκλοφορίας επιτυγχάνουµε 
εξοικονόµηση ενέργειας 70%-100%, καθώς ο χρόνος 
λειτουργίας του boiler ή του θερµαντικού στοιχείου 
µειώνεται αναλόγως της ηλιοφάνειας κάθε περιοχής 
και το µέγεθος του συστήµατος ενώ ταυτόχρονα 
µειώνονται  οι εκποµπές του  διοξειδίου του 
άνθρακα. Τα κεντρικά ηλιακά συστήµατα 
φτιάχνονται από άριστα υλικά σύµφωνα µε 
διεθνείς προδιαγραφές και διαθέτουν όλα τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά.
Τα συστήµατα αυτά έχουν µεγάλη απόδοση και  µπορούν να τοποθετηθούν 
εύκολα και γρήγορα είτε σε παραδοσιακές είτε σε µοντέρνες αρχιτεκτονικές δοµές παρέχοντας 
δωρεάν ζεστό νερό για σχεδόν όλο το χρόνο σε συνδυασµο µε άλλες πηγες ενεργειας. Ακόµη και σε 
περιοχές µε χαµηλή ηλιοφάνεια επιτυγχάνουν προθέρµανση του νερού, το οποίο συµβάλλει δραστικά στη µειωµένη 
κατανάλωση συµβατικής ενέργειας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

SSF1000SSF800SSF500SSF300SSF200SSF160
15-2010-157-94-62-41-3Αριθµός ατόµων

Σταθµός
ανακυκλοφορίας

Επιφάνεια συλλέκτη (m2) 8 x 2,56 x 2,55 x 23 x 22 x 22 x 1,5
1000 L800 L500 L300 L200 L160 L∆οχείο νερού

Βάση ηλιακών
Αντιψυκτικό

1000/20001000/1950750/1690650/1450600/1200600/1010∆ιαστάσεις µποιλερ

Aquasystem
VS 50 LVS 35 LVS 24 LVS 18LVS 12LVS 12L

30 Lit24 Lit15 Lit9 Lit6 Lit5 Lit
433211

ΠροαιρετικήΠροαιρετικήΠροαιρετικήΠροαιρετικήΠροαιρετικήΠροαιρετική

NOVOSOL 7000 8-28 lit/minNOVOSOL 7000 2- 12 lit/min
LOVATO VERTIGO VRD 90 1-15 lit/min

∆οχείο διαστολής

Ηλεκτρική αντίσταση

Σταυρός
µε κυάθιο

Ρακόρ για τους
συλλέκτες  

controller
Σταθµός ανακυκλοφορίας 

Αντίσταση Αντιψυκτικό
υγρό

Βάση για τους
συλλέκτες

Βαλβίδα
ασφαλείας 

Αυτόµατο
εξαεριστικό
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