
15Модел

Цял Обсег

Абсорбер Обсег

19 20 23 25

152 197 203 226 256

136 180 184 204 234

1504 1504 2007 1894 2007

85 85 85 85 85
1008

Дължина

Височина

Тегло (Сух)
Абсорбатор
Капацитет Обем

Широчина 1306 1008 1184 1258

22 27 28 30 35

1,3 1,5 1,6 1,8 1,9
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Търговец

www.e-kyriazis.gr

затопливодата,
     и бюджета си

Слънчево
затопляне на вода

• Налични размери варират от 1,5m2 да cm2,5m2
• Глобална система за монтаж с вътрешни подвижни части
• Лек за лесен транспорт и монтаж
• Предпазно стъкло с висока пропускливост
• Изолация Отзад и отстрани от стъклена вата
• HARP тип абсорбер (хедери и щрангове) заварени с
                    технология
• x2 неръждаеми вентилационни отвори,
   разположени в долната част
• x2 или x4 изпускателнни отвори Cu Ø22



КодБр на колекториСлънчев колектор (м2)Бойлер (lit)Тип

GS12002012,0м2120L120
GS16002012,0м2160L160

GS16002512,5м2160L160
GS20003023,0м2200L200

GS20004024,0м2200L200
GS20004024,0м2240L240

GS30004024,0м2300L300
GS30005025,0м2300L300

В Kyriazis SA е проектиран и създаден новият Tермосифоничен соларен бойлер Kyriazis който 
осигурява голяма ефективност и дълъг живот. Новият избирателен титан - Лазерно заваряване - 
Слънчев колектор - постигане на най - високо ниво на ефективност - предлага непрекъснато топла 
вода дори при ниска слънчева светлосна радиация и облачно време. Състоянието на съвременни 
технологии, заедно с най-съвременни суровини гарантира отлична работа за по-дълъг живот.

Икономика - естетика - Ефективност - автономия 
С използването на слънчеви форсирани циркулационни 
системи можем да постигнем спестявания на енергия 
от 70-100%, като времето на работа на котела или 
нагревателен елемент се намалява в зависимост 
от слънчевата светлина на всеки регион и 
размера на системата, докато в същото 
време емисиите на въглероден двуокис 
се намаляват. Централни соларни 
системи са направени от отлични мате- 
риали в съответствие с международните изи- 
сквания и сас всички сертификати и тестове преминали. Те са високо ефективни 
системи, които могат да бъдат лесно и бързо инсталирани да се слеят с традици- 
онната или модерна архитектура на сградата, осигурява безплатна топла вода почти 
през цялата година. Дори и в райони с ниска слънчева светлина те са постигнали предварително 
подгряване на водата, което допринася за по-драстично намалена консумация на конвенционална 
енергия.

SSF1000SSF800SSF500SSF300SSF200SSF160
15-2010-157-94-62-41-3Хора Услужени

Соларна Станция

Повърхност (m2) 8 x 2,56 x 2,52 x 52 x 32 x 22 x 1,5
1000 L800 L500 L300 L200 L160 LРезервоар за вода

Поддържаща Рамка
Антифриз

1000/20001000/1950750/1690650/1450600/1200600/1010Размери На Бойлер

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

30 Lit24 Lit15 Lit9 Lit6 Lit5 Lit
433211

По ИзборПо ИзборПо ИзборПо ИзборПо ИзборПо Избор

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

Разширителен Съд

Ел. Съпротивление

регулатор
соларна станция

резистор антифризпредпазен
клапан

соларен
обезвъз-
душител

Tермосифонични
слънчеви бойлери

Системи за принудителна
циркулация 

Свързване
на колектора

Свързване
на колектора

поддържаща рамка
за колекторите
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