ΣΠΙΤΙ
ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
100% ενέργεια, εντελώς δωρεάν για πάντα
για ζεστό νερό & θέρμανση

μοντέρνα ηλιακά

Τιρόλο – H χώρα των βουνών. Τόσο όμορφο που
κόβει την ανάσα, μέσα στη φύση, με εξαιρετική
ποιότητα ζωής. Ακριβώς εκεί υπάρχει μια επιχείρησυστήματα ση, που για περισσότερα από 20
χρόνια αναπτύσσει τα πιο μοντέρνα ηλιακά συστήματα και τροφοδοτεί ολόκληρο τον
κόσμο με καθαρή ηλιακή ενέργεια: Η TiSUN®.

Ένα όνομα, που συνδυάζει φανερές αντιθέσεις:
Αγάπη για την πατρίδα και την υψηλή τεχνολογία,
παράδοση και μέλλον, δοκιμασμένες πρακτικές
και καινοτομία. Η
κορυφαία τεχνολογία
TiSUN® παράγει
κορυφαία τεχνολογία για την απτή πραγματικότητα. Ηλιακά συστήματα που ξεχωρίζουν σε κάθε
κλιματική ζώνη – ακόμα και στις πιο ακραίες
συνθήκες. Δεν μας εκπλήσσει που το ποσοστό
εξαγωγών βρίσκεται περ. στο 80%. Σε όλη την
Ευρώπη υπάρχουν 220 συανώτερη ποιότητα
νεργάτες που εγγυώνται την
ανώτερη ποιότητα και 40 εμπορικοί συνεργάτες
για την παγκόσμια διανομή.

εσωτερικό τμήμα ερευνών

Το εσωτερικό τμήμα
ερευνών κάνει τα πάντα για να αναπτύξει νέα
προϊόντα, με τα οποία η TiSUN® χτίζει σταθερά την
στόχος φίρμας ηγετική της θέση στην αγορά
της Ευρώπης και προωθεί
περαιτέρω τους στόχους της φίρμας: να πείσει τον
κόσμο για την καλύτερη πηγή ενέργειας – τον ήλιο.

Μεσημέρι
Πρωί

Απόγευμα

Νωρίς το πρωί

Βράδυ

90 °C

Καλοκαίρι
30 °C

60 °C

40 °C

Χειμώνας
20 °C

30 °C

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΧΑΡΗ
ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ο ΗΛΙΟΣ – ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΗ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
Η ηλιοθερμική τεχνολογία μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ευχάριστη θερμότητα: οικονομικά,
αποδοτικά και με ασφάλεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι η ηλιακή ακτινοβολία και η ώριμη τεχνολογία
της TiSUN. Ήδη ένας ηλιακός συλλέκτης μεγέθους 4 έως 6 m2 μπορεί να τροφοδοτήσει με ζεστό νερό
ένα μέσο νοικοκυριό 4 ατόμων. Έτσι, καλύπτεται ήδη το 25% της ανάγκης του ανθρώπου για ενέργεια.
Και από το υπόλοιπο 75% για τη θέρμανση μπορείτε να εξοικονομήσετε περίπου το 60% με μοναδική
προϋπόθεση να υποστηρίζετε τη θέρμανσή σας με ηλιακή ενέργεια.
Ο ήλιος λάμπει όλο το χρόνο δω-

δωρεάν ρεάν! Άφθονη καθαρή ενέργεια:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
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Ενεργειακή κάλυψη σε ζεστό νερό (ντους, μαγείρεμα, κ.λπ.)
Ενεργειακή κάλυψη μέσω της ηλιακής ενέργειας
Ενεργειακή κάλυψη μέσω συμβατικού συστήματος θέρμανσης

12

ανεξάντλητη, φιλική προς το περιβάλλον και δωρεάν. Με μια ηλιακή
καθαρή ενέργεια
εγκατάσταση κάθε
νοικοκυριό εξοικονομεί ετησίως 1 τόνο CO2. Έτσι,
φροντίζετε για τη φύση
1 τόνος CO2 και το πορτοφόλι σας.
Εξοικονόμηση ενέργειας σημαίνει εξοικονόμηση
χρημάτων! Με ένα ηλιακό σύστημα της TiSUN
που δεν χρειάζεται συντήρηση επενδύετε στην
απόλυτη ασφάλεια τροφοδοσίας και επομένως
στην ανεξαρτησία σας από τις ορυκτές πηγές
ενέργειας. Και μην ξεχνάτε: υπάρχει οικονομική
χρηματοδότηση από το
χρηματοδότηση
κράτος και τις δημόσιες
μονάδες παραγωγής. Μετά από μόλις μερικά
χρόνια θα έχετε αποσβέσει πλήρως την πρόσθετη
δαπάνη για την προμήθεια του συστήματος.

Ζεστό νερό

Θέρμανση

Πισίνα

Ψύξη

Βιομηχανική θερμότητα

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ:
ΜΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ TiSUN
Φανταστείτε ένα λάστιχο ποτίσματος του κήπου,
που έχει εκτεθεί για πολλή ώρα στον ήλιο. Μετά
από λίγη ώρα το νερό στο εσωτερικό καίει. Με
τον ίδιο τρόπο λειτουργεί, με λίγα λόγια, και ένας
ηλιακός συλλέκτης. Λαμβάνει τη μέγιστη απόδοση
από την υπάρχουσα ηλιακή ακτινοβολία και έτσι
μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά αποδοτικό

«λάστιχο ποτίσματος υψηλής τεχνολογίας». Ο
συλλέκτης κάτω από τον ήλιο θερμαίνεται και
παρέχει την θερμότητα σε ένα υγρό φορέα, το
οποίο μέσω ενός κυκλοφορητή οδηγείται στο
συσσωρευτή ενέργειας. Εκεί, ένας εναλλάκτης
θερμότητας φροντίζει ώστε το υγρό φορέας
να παρέχει τη θερμότητά του στο πόσιμο νερό,
πριν οδηγηθεί ξανά στο συλλέκτη. Ένα δεύτερο
πηνίο θερμότητας στο συσσωρευτή εγγυάται την
ύπαρξη ζεστού νερού ακόμα και σε ημέρες με
μειωμένη ηλιακή ακτινοβολία.
Τα ηλιακά συστήματα

μέγ. απόδοση TiSUN συνδέουν τη μέγιστη αποδοτικότητα με την ελάχιστη κατανάλωση.
Οι έξυπνες συνολικές λύσεις μας από ηλιακούς
συλλέκτες, στρωματοσυνολικές λύσεις
ποιημένους συσσωρευτές και εξαρτήματα συστημάτων φέρνουν όλο το
χρόνο τον ήλιο στο σπίτι σας. Ως ένα από τα πιο
σύγχρονα εργοστάσια της Ευρώπης, με πλήθος διακρίσεων, πιστοποιήσεων ποιότητας και πατεντών,
η TiSUN μπορεί να προσφέρει τη
ειδικά
βέλτιστη λύση σε κάθε απαίτηση
- συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατασκευών.
Είτε
κατάλληλος συνεργάτης πρόκειται για μια μικρή οικογένεια είτε για ξενοδοχείο 5
αστέρων, νέες ανοικοδομήσεις ή μεταγενέστερες
τοποθετήσεις, λειτουργίες σε βιοτεχνίες ή βιομηχανίες ή εγκαταστάσεις αναψυχής, εμείς είμαστε
ο κατάλληλος συνεργάτης.

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1
4

1

Συλλέκτης

2

Ηλιακός σταθμός +
Σύστημα ελέγχου

2
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Συσσωρευτής ενέργειας

4

Ζεστό νερό

5

Θερμαντικό σώμα +
Θέρμανση δαπέδου
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Επικάλυψη
Πρισματικό ηλιακό κρύσταλλο
ασφαλείας με υψηλή μετάδοση
φωτός

Απορροφητικό υλικό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Απορροφητικό υλικό πλήρους επιφανείας συγκολλημένο με λέιζερ
και υψηλής ποιότητας επίστρωση
PVD, με μαιανδρικό σύστημα
διέλευσης

Μόνωση
Περίβλημα
Αλουμινένια κατασκευή πλαισίου
με επίστρωση σκόνης ανθρακίτη
και αλουμινένιο πίσω τοίχωμα
τύπου σάντουιτς

Ανθεκτικός στη θερμότητα
ειδικός σκληρός αφρός PU 20
mm και 40 mm πετροβάμβακας,
άκαυστος

Ο συλλέκτης διαδραματίζει τον κύριο ρόλο στη
διαδικασία της λήψης ηλιακής ενέργειας, καθώς
πρέπει να λαμβάνει τη
μέγ. απόδοση
μέγιστη απόδοση από την
υπάρχουσα ηλιακή ακτινοβολία. Είναι ο κινητήρας
ολόκληρου του συστήματος. Όσο πιο ώριμη η
τεχνολογία του, τόσο υψηλότερη η ενεργειακή
απόδοση! Ως επακόλουθο αυτού, επενδύσαμε
πολύ στην κατασκευή των ηλιακών συλλεκτών
TiSUN και αναπτύξαμε απόλυτους «κινητήρες
υψηλής απόδοσης».
Μια ειδική συγκόλληση με λέιζερ, η επίστρωση
PVD υψηλής απόδοσης και το πρωτοποριακό

πρωτοποριακό σύστημα μαιάνδρων
σύστημα μαιάνδρων του απορροφητικού υλικού
(«λάστιχο ποτίσματος» υψηλής τεχνολογίας) εγγυώνται τη βέλτιστη μεταφορά θερμότητας. Αυτό
σημαίνει το εξής: το 95% της ηλιακής ακτινοβοβαθμός επενέργειας > 70% λίας
μετατρέπεται σε θερμότητα. Έτσι, ο βαθμός επενέργειας ενός ηλιακού συλλέκτη TiSUN υπερβαίνει
το 70%.

Πρισματικό ηλιακό κρύσταλλο ασφαλείας

Απορροφητικό υλικό σε μπλε χρώμα που
λαμπυρίζει

Απορροφητικό υλικό πλευρικά με
σωλήνωση

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ TiSUN – ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ
Οι ηλιακοί συλλέκτες της TiSUN κατέχουν κορυφαία θέση στην παγκόσμια σχετική τεχνολογία
και επίσης βρίσκονται στις στέγες 50 χωρών.
Χάρη στην αποτελεσματική τους σχεδίαση δεν
αποτελούν απλώς σαφή πιστοποίηση αξιόπιστης
λήψης ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα αναβαθμίζουν
οπτικά και το κτίριο.

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, που ολοένα και
περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν την ανεξάντλητη πηγή ενέργειας του ήλιου. Γι’ αυτό, η
TiSUN χαρακτηρίζεται από μια ζωντανή κουλτούρα
συμβουλευτικής και σέρβις που ικανοποιεί όλες
τις ανάγκες. Οι ειδικοί μας είναι στη διάθεσή σας
ακόμα και για τα αναρίθμητα κρατικά, αλλά και
τοπικά προγράμματα χρηματοδότησης.
Ηλιακή εγκατάσταση σημαίνει εξοικονόμηση
χρημάτων από την πρώτη μέρα. Ήδη μετά από
μερικά χρόνια θα έχετε αποσβέσει πλήρως την
πρόσθετη δαπάνη για την προμήθεια του συστήματος.
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ TiSUN – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
▪▪ Υψηλός βαθμός επενέργειας: άνω του 70%
▪▪ Μέγιστη παραγωγή θερμότητας: 95% μέσω της
επίστρωσης PVD, της συγκόλλησης με λέιζερ
και του συστήματος μαιάνδρων
▪▪ Απλή και γρήγορη τοποθέτηση σε όλους τους
τύπους σκεπών
▪▪ Μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλ. 20 χρόνια) χάρη
στη στιβαρή κατασκευή και στα υλικά υψηλής
ποιότητας
▪▪ Απόλυτη ασφάλεια στη λειτουργία - ακόμα και
σε υψηλές θερμοκρασίες και ακραίες συνθήκες
με αέρα και χιόνι
▪▪ Ελάχιστες απώλειες θερμότητας (5%)
▪▪ 10 χρόνια εγγύηση
▪▪ Πιστοποίηση Solar Keymark που φανερώνει την
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ποιότητα

Τοποθέτηση
Όλα είναι δυνατά: Τοποθέτηση
επάνω στη στέγη, τοποθέτηση
μέσα στη στέγη, αυτόνομη
τοποθέτηση, ενσωμάτωση στην
πρόσοψη και ειδικές κατασκευές.

Μεγάλες επιφάνειες
συλλέκτη μονοκόμματες
Οι συλλέκτες μεγάλης επιφάνειας TiSUN 3 έως 18 m2 κατασκευάζονται μονοκόμματοι, προλαμβάνοντας έτσι τις θερμογέφυρες
και μειώνοντας τις θερμικές
απώλειες.

Τμήμα υαλοπίνακα FI

Τμήμα υαλοπίνακα FA

3m
2m
1m

3m
2m

3m

4m
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6m

2m
1,5m
1m

2m

3m

4m
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ΑΠΛΩΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ: Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ TiSUN
Ο συλλέκτης μεγάλης επιφάνειας της TiSUN
έχει επιφάνεια έως 3 m2, κατασκευάζεται και
παραδίδεται μονοκόμματος και φτάνει συνήθως
στο μέγεθος των 18 m2! Ανάλογα με τον τύπο
ποικίλει το ύψος ανάμεσα σε ένα, ενάμισι, δύο
και τρία μέτρα. Μπορεί επίσης να κατασκευαστεί
και σε ειδικές διαστάσεις ύψους και πλάτους.
Αυτός ο υπερμεγέθης συλλέκτης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση επάνω/μέσα στη στέγη, αλλά
και για αυτόνομη τοποθέτηση σε κεκλιμένες και
επίπεδες στέγες, καθώς και στο έδαφος. Χάρη
στην αποτελεσματική του σχεδίαση με ανθρακίτη
εναρμονίζεται με την περιβάλλουσα εκάστοτε
οπτική κτιρίου.
Ακόμα και όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
(σχεδόν) κάθε επιφάνεια με αρθρωτό συλλέκτη,
ο συλλέκτης μεγάλης επιφάνειας προσφέρει το
πλεονέκτημα ότι δεν απαιτούνται αρμοί σύνδεσης, όπως στις περισσότερες μεμονωμένες
μονάδες. Έτσι, ελαχιστοποιούνται οι απώλειες

θερμότητας. Ως ειδικός στα ηλιακά συστήματα
και ολοκληρωμένος πάροχος, η TiSUN παρέχει
ξεχωριστά συνδυαζόμενα συστήματα στερέωσης
ή επίστρωσης για την τοποθέτηση σε όλους τους
τύπους στεγών.
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ TiSUN –
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
▪▪ Οπτικά όμορφος για ενσωμάτωση
▪▪ Καμία θερμική απώλεια από θερμογέφυρες,
επειδή κατασκευάζεται μονοκόμματος
▪▪ Μόνο δύο συνδέσεις, επομένως γρήγορη
τοποθέτηση
▪▪ Μέγιστη ενεργειακή απόδοση, επειδή η μεικτή
και η καθαρή επιφάνεια είναι ίδιες
▪▪ Βέλτιστη διανομή του νερού, επομένως βέλτιστη μεταφορά θερμότητας
▪▪ Πολύ μοντέρνα σχεδίαση
▪▪ Τοποθέτηση μέσα στη στέγη, τοποθέτηση
επάνω στη στέγη, αυτόνομη τοποθέτηση, σε
πρόσοψη, ειδική κατασκευή

Το 95% της ηλιακής
ενέργειας
λαμβάνεται από την επιφάνεια
απορρόφησης.

Το υγρό φορέας στο απορροφητικό υλικό καλύπτει μια μεγάλη διαδρομή μέσω του συστήματος μαιάνδρων
και έτσι θερμαίνεται βέλτιστα.

Αρθρωτός συλλέκτης
Διαθέσιμος σε μέγεθος 2,0 ή 2,5
m2, με ευέλικτη τοποθέτηση: κατακόρυφα, οριζόντια ή ελεύθερος – Η
επιλογή είναι δική σας.

Ιδιότητες
Μικρό βάρος, εύκολη τοποθέτηση
και τεράστια ισχύς – ο αρθρωτός
συλλέκτης της TiSUN είναι ένα
μικρό σύστημα ευρείας χρήσης.

Το 95% της ηλιακής
ενέργειας
λαμβάνεται από την επιφάνεια
απορρόφησης.

ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – Ο ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ TiSUN
Αυτός ο μικρός συλλέκτης για όλες τις δουλειές
τοποθετείται σε κάθε σημείο και έχει αναπτυχθεί
ειδικά για την ευέλικτη τοποθέτηση. Συνολικά,
υπάρχουν τέσσερις τύποι μεγέθους 2 και 2,5 m2,
που μπορούν να τοποθετηθούν κατακόρυφα και
οριζόντια επάνω ή μέσα σε όλους τους τύπους
στεγών. Ακόμα και η ελεύθερη τοποθέτηση είναι
επίσης δυνατή παντού. Επειδή ο κάθε συλλέκτης
διαθέτει 4 συνδέσεις, μπορείτε να συνδυάσετε τις
μεμονωμένες μονάδες πολύ εύκολα μεταξύ τους.

Για την εσωτερική σύνδεση των συλλεκτών
μεταξύ τους χρειάζονται μόνο λίγες κινήσεις. Στο
θέμα της ενεργειακής απόδοσης το σύστημα ευρείας χρήσης έχει όλα όσα χρειάζεστε χάρη στο
σύστημα μαιάνδρων (ένας μαίανδρος ανά μονάδα), τη συγκόλληση με λέιζερ και τα υλικά υψηλής
ποιότητας. Η ηλιακή ακτινοβολία αξιοποιείται στο
μέγιστο βαθμό. Οι εξαιρετικές τιμές μόνωσης
διασφαλίζουν ελάχιστες απώλειες θερμότητας.

Παραδείγματα συνδέσεων
Οριζόντια (τύπος FM-W 2,0/2,5)

Κατακόρυφα (τύπος FM-S 2,0/2,5)

συνολικά έως 6 συλλέκτες

συνολικά έως 6 συλλέκτες

συνολικά έως 6 συλλέκτες εν σειρά

συνολικά έως 6 συλλέκτες εν σειρά

Μικρό, αλλά φανταστικό: Σύστημα μαιάνδρων
στον αρθρωτό συλλέκτη
για μέγιστη απόδοση.

Η TiSUN ΑΝΤΕΧΕΙ – ΣΕ ΚΑΘΕ
ΣΚΕΠΗ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΙΡΟ
Ως ένας από τους ειδικούς στην ηλιοθερμική
τεχνολογία σε όλη την Ευρώπη διαθέτουμε
μια τέτοιου είδους εκτενή γκάμα προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας, που πραγματικά έχουμε την
κατάλληλη λύση για κάθε απαίτηση (και αν όχι,
τότε αναπτύσσουμε μία ειδικά για εσάς): τέλεια
προσαρμοσμένη στις δικές σας ατομικές ανάγκες,
στο χώρο διαμονής σας, αλλά και στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Και επίσης με τη δική μας
έξυπνη υπηρεσία τοποθέτησης, η φήμη μας είναι
από τις καλύτερες.
Τα ηλιακά συστήματα της TiSUN υπόκεινται έως
και την πιο μικρή βίδα στα αυστηρότερα κριτήρια
ποιότητας που ελέγχονται από εννέα διεθνή
κέντρα ελέγχου. Ωστόσο, η τακτική συντήρηση
των εγκαταστάσεων ανήκει στα ανώτερα πρότυπα
TiSUN.

Οι ηλιακές εγκαταστάσεις TiSUN είναι συμβατές με όλες τις στέγες και τα είδη κάλυψης.

Επάνω στη στέγη – σε κλίση
Αυτόνομη τοποθέτηση

Επάνω στη στέγη –
παράλληλα

Μέσα στη στέγη

Μεγάλη διάρκεια
ζωής
Τα ευγενή μέταλλα υψηλής
ποιότητας (ανοξείδωτος χάλυβας,
αλουμίνιο) έχουν μεγάλη διάρκεια
ζωής εξαιτίας της αντίστασής
τους στη διάβρωση, αλλά και της
αντοχής τους. Αυτή αυξάνεται
από την ειδική μορφοποίηση και
κατασκευή των στηριγμάτων
στέγης.

Ανεξάρτητα από τον τύπο της στέγης του σπιτιού
- ανεξάρτητα από το είδος κάλυψης. Επίσης,
άσχημος καιρός ανεξάρτητα από το έδαφος
στο οποίο στηρίζεται το
σπίτι. Η ηλιακή εγκατάσταση TiSUN λειτουργεί ως
ενιαίο σώμα παρά τις κλιματικές συνθήκες: ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, τεράστια φορτία
χιονιού, χαλάζι, πάγος, άμμος, άνεμος και αέρας.
Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ξεχωριστά συστήειδικά ματα στερέωσης από ευγενή μέταλλα
μεγάλης αντοχής, που προσαρμόζονται
με ακρίβεια σε κάθε τύπο στέγης και συνθήκες.
Έτσι, μπορούμε να εγγυηθούμε
ασφάλεια
τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, τη
μέγιστη απόδοση και τη διαρκή στεγανότητα για
κάθε στέγη.

Βέλτιστη κατανομή
φορτίου
Η κατασκευή και η μορφή των
στηριγμάτων στέγης εγγυώνται τη
βέλτιστη κατανομή φορτίου των
συλλεκτών σε όλες τις κλίσεις
στέγης και τους τύπους στέγης.
Το κέντρο βάρους του συλλέκτη,
αλλά και τα φορτία τάνυσης και
πίεσης από εξωτερικές κλιματικές επιδράσεις κατανέμονται
ομοιόμορφα.

Κορυφαία συστήματα στερέωσης: ούτε οι ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ούτε τα φορτία αέρα και χιονιού δεν μπορούν να επηρεάσουν τις ηλιακές εγκαταστάσεις TiSUN.

Αντλία
Λειτουργία σε πραγματικό
χρόνο: Η απόδοση του συλλέκτη
υπολογίζεται σε μόνιμη βάση και
οι πληροφορίες μεταδίδονται
αμέσως στην ομάδα αντλίας,
ώστε να διατηρείται η καλύτερη
δυνατή τροφοδοσία ενέργειας
στο σύστημα. Οι αντλίες είναι
αντλίες εξοικονόμησης ενέργειας υψηλής απόδοσης με μικρή
κατανάλωση ρεύματος.

Σύστημα ρύθμισης
Με έναν ηλιακό σταθμό η υπάρχουσα ενέργεια ρυθμίζεται και
χρησιμοποιείται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο – ακόμα και σε
χαμηλή ηλιακή ακτινοβολία. Εν
συντομία: Το έξυπνο σύστημα
αποστέλλει τη μέγιστη ενέργεια από το συλλέκτη προς το
συσσωρευτή.

Ρύθμιση ροής
Το σύστημα ρύθμισης ελέγχει τον
αριθμό στροφών της αντλίας (μέσω
σήματος διαμορφωμένου παλμού)
και φροντίζει ώστε να λαμβάνεται η
υψηλότερη δυνατή ηλιακή αξιοποίηση από το συλλέκτη.

αντλία

Με έναν έξυπνο ηλιακό σταθμό TiSUN στοχεύετε
σε ένα ευχάριστο και άνετο ενεργειακό ισοζύγιο.
Κάθε μεμονωμένο μέρος έχει αναπτυχθεί ειδικά
για την γκάμα προϊόντων της TiSUN και προσαρεξοικονόμησης ενέργειας μόζεται
τέλεια στα
ηλιακά μας συστήματα: από την αντλία εξοικονόμησης ενέργειας υψηλής απόδοσης έως τα
συστήματα ελέγχου ηλιακής εγκατάστασης διπλού
κυκλώματος, πολλαπλών κυκλωμάτων και τη
μικρότερη βαλβίδα,
απλός χειρισμός
αλλά και την κολλητική
ταινία από καουτσούκ. Όλα τα μοντέλα χαρακτηρίζονται από κόμπακτ σχεδίαση, τον απλό χειρισμό
και την δυνατότητα άμεσης χρήσης.

Ο ΗΛΙΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ – ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ TiSUN
Στον τομέα των συστημάτων ελέγχου εγκαταστάσεων η TiSUN έχει τον απόλυτο ρόλο του
πρωτοπόρου. Αναπτύξαμε ένα έξυπνο ολοκληρωμένο σύστημα που ρυθμίζει όλο το σύστημα
ηλιοθερμικής τεχνολογίας.

στάσεις με ξεχωριστά συστήματα ελέγχου το σύστημα
ελέγχου ηλιακής εγκατάστασης διπλού κυκλώματος
TiSUN μπορεί να επεκταθεί σε ένα σύστημα ελέγχου
πολλαπλών κυκλωμάτων (ακόμα και εκ των υστέρων).

Η απόδοση του συλλέκτη υπολογίζεται σε μόνιμη
βάση, ώστε να μεταφέρεται η μέγιστη ενέργεια στο
συσσωρευτή. Ένα σύνθετο λογισμικό φροντίζει στο
παρασκήνιο συνεχώς για τη βέλτιστη ενεργειακή
απόδοση. Τόσο σύνθετη τεχνολογία, τόσο απλός
χειρισμός. Οι ηλιακοί σταθμοί της TiSUN καθιστούν
δυνατή εδώ και χρόνια την άνετη διαχείριση ενέργειας. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η εγκατάστασή
μου; Είναι αποδοτική; Με το πάτημα ενός κουμπιού
έχετε την απάντηση. Επιπλέον, μπορείτε να παρέμβετε αμέσως και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ TiSUN – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
▪▪ Ενσωματωμένη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας
▪▪ Σύστημα ελέγχου με δυνατότητα αρθρωτής
επέκτασης
▪▪ Με αντλία εξοικονόμησης ενέργειας υψηλής
απόδοσης (ενεργειακή κλάση A)
▪▪ Λειτουργία αντιμπλοκαρίσματος για κυκλοφορητές
▪▪ Ηλεκτρονική ρύθμιση του αριθμού στροφών
▪▪ Ηλεκτρονική μέτρηση ποσού θερμότητας και
ηλεκτρονικό ισοζύγιο ενέργειας
▪▪ Μόνιμη αποθήκευση δεδομένων στην κάρτα SD
με γραφική ένδειξη στην οθόνη
▪▪ Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη LCD και εύχρηστη
επιφάνεια χρήστη
▪▪ Ηλεκτρικός ηλιακός σταθμός με έτοιμη καλωδίωση
▪▪ Αξιολόγηση σε βάθος ετών

Το ενεργειακό ισοζύγιο: ψηφιακά, γρήγορα και
εύκολα. Τα πρωτοποριακά μας συστήματα ελέγχου
ηλιακής εγκατάστασης αποθηκεύουν τα δεδομένα σε
πάνω από οκτώ εκδόσεις γλώσσας και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά ηλιακά συστήματα
και συστήματα θέρμανσης. Ειδικά σε μεγάλες εγκατα-

Το ενεργειακό σας ισοζύγιο με το πάτημα ενός κουμπιού γρήγορα και απλά. Οι ηλιακοί σταθμοί TiSUN σάς κερδίζουν
με την απλή καθοδήγηση χρήστη. Έτσι, μπορείτε να
παρακολουθείτε και να ελέγχετε πάντα την κατάσταση και
την απόδοση της εγκατάστασής σας.

Το ζεστό νερό ανεβαίνει προς τα επάνω, το κρύο
νερό κινείται προς τα κάτω. Αυτή η φυσική αρχή
της βαρύτητας χρησιμοποιείται από τους ηλιακούς
στρωματοποιημένους συσσωρευτές TiSUN: Ο λεδιάφορα επίπεδα ζεστού γόμενος σφαιρικός εναλλάκτης
παράγει στρωματοποιημένα διαφορετικά επίπεδα
ζεστού νερού στο συσσωρευτή, το οποίο ανάλογα
με το επίπεδο θερμοκρασίας τροφοδοτείται στην
εγκατάσταση νερού
ενεργειακό όφελος
χρήσης και θέρμανσης.
Με τη στρωματοποιημένη φόρτωση αξιοποιείται
το ηλιακό ενεργειακό όφελος πολύ νωρίτερα σε
σχέση με τα συμβατικά συστήματα συσσωρευτών.

Η καρδιά των ηλιακών στρωματοποιημένων συσσωρευτών TiSUN είναι ο λεγόμενος
σφαιρικός εναλλάκτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη στρωματοποίηση του νερού ανά
επίπεδο θερμότητας, ώστε να μεταβιβάζεται πάντα η βέλτιστη θερμοκρασία.
30 λεπτά

75 λεπτά

125 λεπτά

170 λεπτά

30 °C

40 °C

60 °C

Η στρωματοποίηση στο συσσωρευτή καθιστά δυνατή τη γρήγορη, στοχευμένη χρήση της
θερμότητας - ανάλογα με το επίπεδο θερμοκρασίας.

Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ – ΗΛΙΑΚΟΙ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ TiSUN ΜΕ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗ
Ακόμα και μια μικρή ηλιακή εγκατάσταση παρέχει
ετησίως πάνω από το 70% του αναγκαίου ζεστού
νερού. Στη διάρκεια που ο συλλέκτης δεσμεύει
την ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπει σε θερμότητα, ο ηλιακός συσσωρευτής συλλέγει το ζεστό νερό. Από αυτό το αποθεματικό τροφοδοτείται
η εγκατάσταση νερού χρήσης και θέρμανσης του
σπιτιού. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε ένα καυτό
ντους, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια.

Τα συστήματα ηλιακών συσσωρευτών TiSUN είναι συμβατά με όλα τα τρέχοντα συστήματα θέρμανσης. Η κατασκευαστική δομή εξοικονόμησης
χώρου, η απλή τοποθέτηση, η μοντέρνα σχεδίαση
και η υψηλή απόδοση τα κάνουν ιδανική λύση για
αξιόπιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Παράδειγμα:
1.000 λίτρα περιεχόμενο συσσωρευτή + 18 m2
ηλιακή επιφάνεια = Εξοικονόμηση ενέργειας
5.800 kWh ανά έτος. Η TiSUN προσφέρει 5 χρόνια
εγγύηση σε όλους τους συσσωρευτές.

Η αρχή λειτουργίας και το μεγάλο πλεονέκτημα
των στρωματοποιημένων συσσωρευτών TiSUN
είναι η λεγόμενη στρωματοποίηση βαρύτητας, η
οποία παρέχει το νερό σε διαφορετικές θερμοκρασίες: από περ. 60 °C εντελώς επάνω (το ζεστό
νερό ανεβαίνει) έως περ. 20 °C εντελώς κάτω (το
κρύο νερό κατεβαίνει). Αν ο συλλέκτης ζεσταθεί
κι άλλο, τότε ζεσταίνεται και το νερό στο συλλέκτη
και μετακινείται ακόμα πιο επάνω. Μέσω αυτής
της αρχής στρωματοποιημένης φόρτωσης μπορείτε να επωφεληθείτε ακόμα και των πιο σύντομων
περιόδων ηλιοφάνειας: μισή ώρα ήλιου αντιστοιχεί
σε ένα ντους. Ακόμα και κατά την συμπληρωματική
θέρμανση εξοικονομείτε κάποια ποσότητα χρόνου
και ενέργειας, αφού η θέρμανση από τους 30 °C
στους 60 °C πραγματοποιείται πιο γρήγορα από
ότι από τους 10 °C στους 60 °C.

Το πατενταρισμένο
φλις πολυεστερικών
ινών της TiSUN
έχει τις καλύτερες
μονωτικές τιμές και
υψηλή σταθερότητα
μορφής σε σχέση
με τις συμβατικές
μονώσεις φλις.
Όσο υψηλότερη η ηλιακή ακτινοβολία, τόσο υψηλότερη η θερμοκρασία στο στρωματοποιημένο συσσωρευτή και τόσο πιο
γρήγορη η χρήση της θερμότητας.

Μόνωση σταθερής
μορφής
Φλις πολυεστερικών ινών με
βέλτιστες τιμές θερμομόνωσης
και 100% ανακυκλώσιμο.

Υγιεινή θέρμανση
νερού χρήσης
Ανάλογα με τις ανάγκες, λαμβάνεται το φρέσκο ζεστό νερό που
έχει προετοιμαστεί από τον σπιράλ
αγωγό και ρέει νέο νερό.

Κόμπακτ ηλιακός
σταθμός
Ηλιακή μονάδα φόρτωσης με
αντλίες υψηλής απόδοσης
ενεργειακής κλάσης Α για ελάχιστες απαιτήσεις σε ρεύμα και
τη δυνατότητα ισοζυγίου ποσού
θερμότητας.

Υψηλή απόδοση ζεστού νερού
Το κυματοειδές προφίλ του
τοιχώματος αγωγού παράγει
έντονους στροβιλισμούς κατά
τη διέλευση του νερού και μια
μεγάλη επιφάνεια εναλλάκτη,
πολλαπλασιάζοντας έτσι την
απόδοση του ζεστού νερού.

Μεγάλη διάρκεια
ζωής
Ο ειδικός ανοξείδωτος σπιράλ
αγωγός στο εσωτερικό του
στρωματοποιημένου συσσωρευτή
TiSUN Pro-Clean PLUS ® φροντίζει
για την τροφοδοσία νερού χρήσης - χωρίς να σκουριάζει!

Λειτουργία με εξαιρετικά εύκολη συντήρηση
Δεν απαιτείται πλέον σέρβις των
ανόδων!

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ PRO-CLEAN PLUS ® – 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑ!
Με Pro-Clean PLUS ® η TiSUN παρουσίασε στην αγορά ένα απόλυτο σύστημα γενικής χρήσης για την
μεγάλη συμβατότητα προετοιμασία
ζεστού νερού
και την υποστήριξη της θέρμανσης: κόμπακτ,
εμφανίσιμο και με μεγάλη συμβατότητα. Ηλιακές
εγκαταστάσεις με αντλίες θερμότητας, καυστήρες αερίου, πετρελαίου ή βιομάζας και κεραμικές
στόφες - αυτός ο στρωματοποιημένος συσσωρευτής μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις πηγές
θερμότητας. Χάρη στην απλή τεχνολογία και στις
μικρές
μικρές απαιτήσεις χώρου
απαιτήσεις χώρου, το κορυφαίο προϊόν της TiSUN
μπορεί να ενσωματωθεί ακόμα και μεταγενέστερα σε κάθε σύστημα θέρμανσης. Στο θέμα της
διάρκειας ζωής είναι μακράν καλύτερο από τα
συμβατικά συστήματα.

PRO-CLEAN PLUS ® – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
▪▪ Βέλτιστη αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας για
ζεστό νερό και θέρμανση μέσω στρωματοποιημένης φόρτωσης με ειδικές διατάξεις
στρωματοποίησης, αποσβεστήρες και ελάσματα
ροής εισόδου
▪▪ Υγιεινή θέρμανση φρέσκου νερού μέσω του
ειδικού ανοξείδωτου σπιράλ αγωγού
▪▪ Βελτιωμένη οικονομική εκμετάλλευση για κάθε
σύστημα θέρμανσης (ηλιακό, βιομάζας, με
αντλία θερμότητας)
▪▪ Συνεχής, πολύ γρήγορη λήψη ζεστού νερού
▪▪ Κατασκευαστική δομή εξοικονόμησης χώρου με
ελάχιστη απώλεια θερμότητας χάρη στην πολύ
αποδοτική θερμομόνωση
▪▪ Πατενταρισμένο σύστημα
▪▪ Μεγάλη διάρκεια ζωής
▪▪ Ενσωματωμένος ηλιακός σταθμός
▪▪ 5 χρόνια εγγύηση

ΚΟΜΠΑΚΤ, ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟΣ
Ο συσσωρευτής ενέργειας Pro-Clean PLUS ® έχει φανταστικές
ιδιότητες: κόμπακτ κατασκευή, μεγάλη ισχύς και όμορφη εμφάνιση. Η πρωτοποριακή του σχεδίαση με τέλεια μορφή τραβάει
τα βλέμματα. Η μορφή και η λειτουργία συνεργάζονται τέλεια. Ο
ενσωματωμένος ηλιακός σταθμός καθιστά δυνατή την άνετη διαχείριση ενέργειας και ταυτόχρονα εγγυάται τη μέγιστη απόδοση
και τη βέλτιστη μόνωση.
Και με την ευκαιρία: Όλοι οι ηλιακοί συσσωρευτές TiSUN διαθέτουν ένα ελκυστικό μονωτικό χιτώνιο από φλις πολυεστερικών
ινών με κορυφαίες μονωτικές τιμές,
υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία και σχετικά μικρό βάρος. Η
μόνωση είναι έως και 100 % ανακυκλώσιμη και πολύ σταθερότερη σε σχέση με τις συμβατικές μονώσεις φλις της αγοράς. Χάρη
στην ειδική κωνική μορφή μπορεί να προσαρμοστεί το μονωτικό
χιτώνιο ακριβώς στο τοίχωμα του συσσωρευτή, συνεπώς παύουν
οι «απώλειες θαλάμου» όπως ονομάζονται.

Υψηλή απόδοση ζεστού νερού
Το κυματοειδές προφίλ του
τοιχώματος αγωγού παράγει
έντονους στροβιλισμούς κατά
τη διέλευση του νερού και μια
μεγάλη επιφάνεια εναλλάκτη,
πολλαπλασιάζοντας έτσι την
απόδοση του ζεστού νερού.

Σφαιρικός εναλλάκτης
και εναλλάκτης θερμότητας με νευρώσεις
Υγιεινή θέρμανση
νερού χρήσης
Ανάλογα με τις ανάγκες, λαμβάνεται το φρέσκο ζεστό νερό
που έχει προετοιμαστεί από τον
σπιράλ αγωγό και ρέει νέο νερό.

Λειτουργία με εξαιρετικά εύκολη συντήρηση
Δεν απαιτείται πλέον σέρβις των
ανόδων!

Μεγάλη διάρκεια
ζωής
Ο ειδικός ανοξείδωτος σπιράλ
αγωγός στο εσωτερικό του
στρωματοποιημένου συσσωρευτή
TiSUN Pro-Clean® φροντίζει για
την τροφοδοσία νερού χρήσης χωρίς να σκουριάζει!

Ζεστό νερό στην επιθυμητή
θερμοκρασία – χάρη στην πρωτοποριακή αρχή στρωματοποίησης
(σελίδα 19).

ΑΧΤΥΠΗΤΟ POWER-DUO:
PRO-CLEAN® ΚΑΙ
PRO-CLEAN® 2WR
Pro-Clean®– τα κλασικά προϊόντα που τιμούν το
όνομα TiSUN. Με τον ειδικό ανοξείδωτο σπιράλ
αγωγό, το νερό χρήσης ζεσταίνεται με υγιεινό
τρόπο. Ως στρωματοποιημένος συσσωρευτής,
διαθέτει τον πρωτοποριακό σφαιρικό εναλλάκτη,
ο οποίος στρωματοποιεί το νερό σύμφωνα με
διαφορετικά επίπεδα θερμότητας και έτσι καθιστά
στρωματοποίηση δυνατή την
ιδιαίτερα γρήγορη
χρήση της ενέργειας. Αυτό το πολυλειτουργικό
κεντρικό ενεργειακό σημείο είναι συμβατό με όλα
τα συστήματα θέρμανσης (ακόμα και σε εκ των
υστέρων τοποθέτηση). Λειτουργεί πολύ καλά με
αντλίες θερμότητας, αλλά και θερμάνσεις βιομάζας, όπως pellet ή ξύλα.

30 λεπτά

75 λεπτά

125 λεπτά

170 λεπτά

Μετά από μια επιτυχημένη ενίσχυση, η TiSUN
βάζει τούρμπο στους στρωματοποιημένους
συσσωρευτές εφαραπόδοση λήψης
μόζοντας δύο σπιράλ
αγωγούς και διπλή απόδοση λήψης: Το Pro-Clean®
2WR είναι ένα αχτύπητο πακέτο διαρκούς ισχύος
ειδικά για ξενοδοχεία και μεγάλες εγκαταστάσεις,
όπου υπάρχουν συνεχώς πολύ μεγάλες ανάγκες
σε ζεστό νερό.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Η καρδιά των στρωματοποιημένων συσσωρευτών TiSUN είναι
ο σφαιρικός εναλλάκτης, ο οποίος στρωματοποιεί το νερό σε
διαφορετικά επίπεδα θερμότητας και έτσι παρέχει τη βέλτιστη
θερμοκρασία. Η πρωτοποριακή τεχνολογία προσανατολίζεται στο
πρότυπο της φύσης και ακολουθεί τη φυσική αρχή της βαρύτητας: Το ζεστό νερό ανεβαίνει προς τα επάνω, το κρύο νερό
κινείται προς τα κάτω. Ανάλογα με το επίπεδο της θερμοκρασίας
τροφοδοτείται και η ενέργεια στην εγκατάσταση νερού χρήσης
και θέρμανσης του κτιρίου – πολύ νωρίτερα, ταχύτερα και στοχευμένα σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα.

Μόνωση σταθερής
μορφής
φλις πολυεστερικών ινών με
βέλτιστες τιμές θερμομόνωσης
και 100% ανακυκλώσιμο

Υγιεινή θέρμανση
νερού χρήσης
ανάλογα με τις ανάγκες, λαμβάνεται το φρέσκο ζεστό νερό
που έχει προετοιμαστεί από τον
σπιράλ αγωγό και ρέει νέο νερό

Ισχυρή φόρτωση δύο
ζωνών
για την αύξηση της απόδοσης

Κόμπακτ μορφή
με ενσωματωμένο ηλιακό εναλλάκτη θερμότητας

70 °C

40 °C
40 °C

Αξιοποιήσιμη θερμότητα
ανά πάσα στιγμή με
την αποτελεσματική
φόρτωση δύο ζωνών

20 °C

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ – ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ
ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ TiSUN
Ο συσσωρευτής φρέσκου νερού TiSUN φροντίζει
για ζεστό, καθαρό νερό και υποστηρίζει τη θέρμανση. Μέσω του ανοξείδωτου σπιράλ αγωγού το
νερό αντικαθίσταται πάντα γρήγορα στη λειτουργία διέλευσης (διεργασία διέλευσης-θέρμανσης)
και δεν συγκεντρώνεται για ώρες σε ένα δοχείο
μόνωση φλις αποθήκευσης. Οι απώλειες θερμότητας μπορούν
να ελαχιστοποιηθούν μέσω της καινοτομικής
μόνωσης του συσσωρευτή με φλις.
Ο μεγάλος του αδερφός με δύο θερμικούς
εναλλάκτες λείων αγωγών διαθέτει φόρτωση δύο
ζωνών, γεγονός
φόρτωση 2 ζωνών
που αυξάνει σημαντικά την απόδοση. Το ενσωματωμένο κύκλωμα
προτεραιότητας θερμαίνει την ανώτερη περιοχή
του συσσωρευτή και καθιστά δυνατή την ταχύτερη
θέρμανση και λήψη του νερού
υγιεινά
χρήσης. Η διεργασία διέλευσηςθέρμανσης εγγυάται την υγιεινή
προετοιμασία ζεστού νερού.

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ TiSUN – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
▪▪ Απλή αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας για ζεστό νερό και θέρμανση
▪▪ Θέρμανση φρέσκου νερού χωρίς μικρόβια μέσω ειδικού ανοξείδωτου σπιράλ αγωγού
▪▪ Βελτιωμένη οικονομία για κάθε σύστημα θέρμανσης (Ηλιακό,
βιομάζας, με αντλία θερμότητας)
▪▪ Μόνιμη, ιδιαιτέρως γρήγορη παροχή ζεστού νερού
▪▪ Εύκολη σχεδίαση λειτουργίας χωρίς πολύπλοκη τεχνολογία
(αρχή φυσικής λειτουργίας)
▪▪ Κατασκευαστική δομή εξοικονόμησης χώρου
▪▪ Συμπληρωματική θέρμανση με όλα τα συμβατικά συστήματα
θέρμανσης
▪▪ Μεγάλη διάρκεια ζωής
▪▪ 5 χρόνια εγγύηση

Μόνωση σταθερής
μορφής
φλις πολυεστερικών ινών με
βέλτιστες τιμές θερμομόνωσης
και 100% ανακυκλώσιμο

Θερμικός εναλλάκτης
συμπληρωματικής
θέρμανσης
για τη θέρμανση με συμβατικά
συστήματα θέρμανσης

Κόμπακτ μορφή
όλα τα εξαρτήματα TiSUN είναι
τέλεια εναρμονισμένα μεταξύ
τους

Ηλιακός θερμικός
εναλλάκτης
με μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας για γρήγορη
θέρμανση

Προστασία επιφάνειας
με επένδυση εμαγιέ σύμφωνα
με τα αυστηρότερα κριτήρια
ποιότητας

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ – ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ TiSUN
Εάν θερμαίνετε μόνο νερό χρήσης με την ηλιακή
θερμότητα, τότε οι συσσωρευτές ζεστού νερού
της TiSUN είναι η βέλτιστη επιλογή. Με την εμαγιέ επένδυση υψηλής ποιότητας δεν πληρούνται
μόνο οι ανώτερες απαιτήσεις υγιεινής, αλλά και οι
αισθητικές απαιτήσεις.

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ TiSUN BE-SSP-2R ΚΑΙ BE-SSPK HE
– ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
▪▪ Επένδυση εμαγιέ υψηλής ποιότητας
▪▪ Αποδοτικός συνδυασμός με ηλιακούς συλλέκτες και
συμπληρωματική θέρμανση
▪▪ Βέλτιστη επιλογή ειδικά για θέρμανση νερού χρήσης
▪▪ Μεγάλη διάρκεια ζωής
▪▪ 5 χρόνια εγγύηση
Ο BE-SSPK HE είναι κατάλληλος εξαιτίας του
μεγέθους του για επιτοίχια τοποθέτηση, π.χ. στο
μπάνιο, και διαθέτει ενσωματωμένη ηλεκτρική
συμπληρωματική θέρμανση..

Ο ΗΛΙΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ
Η τεχνολογία συστημάτων TiSUN είναι κορυφαία
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ολοκληρωμένες
λύσεις ηλιακής θερμότητας πείθουν καθημερινά
ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον
κόσμο, οι οποίοι επιθυμούν την αξιόπιστη, αποδοτική και προπάντων οικονομική θέρμανση.

Πέρα από την τεχνική καινοτομία φροντίζουμε
πάντα και για το παγκόσμιο δίκτυο διανομής και
σέρβις, ώστε να είμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας με κάθε τρόπο: πριν, κατά τη διάρκεια
και φυσικά μετά την αγορά. Σας ενημερώνουμε
ποια ηλιακή λύση είναι η καλύτερη για το σπίτι
σας, δημιουργούμε μια μεμονωμένη ενεργειακή
στρατηγική και σας ενημερώνουμε για όλα τα
προγράμματα χρηματοδότησης από το κράτος και
τις δημόσιες μονάδες παραγωγής.
Μόλις αποφασίσετε την αγορά μίας ηλιακής
εγκατάστασης της TiSUN, η εξειδικευμένη ομάδα
τοποθέτησης έρχεται στο χώρο σας και φροντίζει
για τη γρήγορη, καθαρή και προπαντός ασφαλή
τοποθέτηση επάνω ή μέσα στη στέγη. Η τακτική
συντήρηση ανήκει επίσης στα υψηλά πρότυπα της
TiSUN, όπως και η αξιόπιστη υποστήριξη. Όποτε
έχετε κάποια ερώτηση, τηλεφωνήστε μας.
Επιπλέον, ως ειδικοί στα ηλιακά συστήματα
διοργανώνουμε συνεχώς εκπαιδευτικά σεμινάρια
για τους συνεργάτες μας για τη συνεχή βελτίωση
των γνώσεων και για την ενίσχυση του ήλιου
στην ενεργειακή αγορά. Για τους αναρίθμητους
εγκαταστάτες είμαστε ένας ειδικός, αξιόπιστος
εξειδικευμένος συνεργάτης, από τον οποίο επωφελείται ολόκληρος ο κλάδος.

Αυστρία (Τιρόλο) – Τοποθεσία και πατρίδα της
TiSUN. Εδώ δημιουργούνται πρωτοποριακά ηλιακά
συστήματα για την απτή πραγματικότητα.
Οι ηλιακές εγκαταστάσεις της TiSUN εξάγονται
σχεδόν σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο: Κορυφαία
τεχνολογία για κάθε κλιματική ζώνη.
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Η TiSUN® είναι η πρώτη
αυστριακή εταιρεία που
διαθέτει τη σφραγίδα
ποιότητας Austria Solar.

Solar Keymark

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Δίνουμε μεγάλη βάση στην ποιότητα και αυτό
επιβεβαιώνεται από τις εθνικές και διεθνείς
διακρίσεις και τα πιστοποιητικά που κατέχουμε.
Το 2003, το 2007 και το 2009 η TiSUN βραβεύτηκε με την ένδειξη Austria Solar. Η δυναμική
πρωτοποριακή κουλτούρα, η συμμόρφωση με
αυστηρότατα κριτήρια ποιότητας σε όλες τις
ομάδες προϊόντων, καθώς και η παραδειγματική
φιλικότητα προς το περιβάλλον, η συμπεριφορά
προς τους πελάτες και το σέρβις ήταν αποφασιστικής σημασίας σύμφωνα με την επιτροπή.
Εκτός από τις εθνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις όλοι οι εργοστασιακά κατασκευασμένοι
συλλέκτες της TiSUN διαθέτουν από το 2007

ελεγμένο

Πόσιμο νερό
ελεγμένο βάσει προτύπου

την ένδειξη Solar Keymark, που είναι καθολικά
αναγνωρισμένη στην Ευρώπη. Εξαιτίας των
υψηλότερων δυνατών προτύπων ποιότητας σε όλα
τα επίπεδα, η TiSUN έλαβε το 2007 την εταιρική
πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 9001 2000. Χαιρόμαστε επίσης ιδιαίτερα για τη νεότερη διάκρισή
μας το 2010: την πιστοποίηση περιβαλλοντικής
διαχείρισης ISO 14001
Παρόλα αυτά δεν επαναπαυόμαστε στις δάφνες
μας. Το εσωτερικό τμήμα έρευνας & ανάπτυξης
της εταιρείας μας αναζητεί συνεχώς καινούργιες
πρωτοποριακές λύσεις για τη βελτίωση των
τεχνολογιών TiSUN – για την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας από την Αυστρία.
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