
ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ µε ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ µε ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διπλός υαλοσω-
λήνας µονωµένος 
µε κενό αέρος.

Σιλικονούχο µονωτικό
κάλυµµα.

Συµπυκνωτής χαλκού (Heatpipe)
µε µη τοξικό υγρό στο
εσωτερικό του.

Φύλλα
αλουµινίου
επαγωγής

θερµότητας.

Απορροφητικές
επιστρώσεις

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

� Έχουν µηδαµινές θερµικές απώλειες
λόγω του κενού αέρος. 

� Έχουν περισσότερες ώρες εκµετάλλευσης 
του ηλίου και µηδαµινή αντίσταση στον αέρα 
λόγω κυκλικής µορφής των σωλήνων.

� Δεν χρειάζονται ετήσιο σέρβις όπως οι συµ-
βατικοί, επειδή δεν έχουν υγρά που θέλουν 
αντικατάσταση ή συµπλήρωση.

� Δεν χρειάζονται καθαρισµό διότι ο σωλήνας 
είναι από µη πορώδες βιοποριστικό γυαλί.

� Έχουν µεγάλες αντοχές σε χαµηλές θερµο-
κρασίες έως µείον 40οC.

� Είναι εύκολοι στη µεταφορά λόγω µικρού 
όγκου και βάρους και γιατί συναρµολογού-
νται.

�  Έχουν τουλάχιστον 10 φορές πιο φτηνό 
κόστος αντικατάστασης και µηδενικό κόστος 
εργατικών καθώς η αντικατάσταση τους είναι 
απλή διαδικασία που µπορεί να γίνει από 
τον τελικό χρήστη.

�  Έχουν πιο αποτελεσµατικό τρόπο αντιµετώ-
πισης του προβλήµατος της υπερθέρµανσης 
διότι δεν παγώνει ο συλλέκτης λόγω απώλει-
ας του αντιψυκτικού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η GREEN SOLAR vacuum από το 2007 κατέστησε 
ΠΡΩΤΗ τους σωλήνες κενού εµπορικά διαθέσιµους 
στην Ελληνική αγορά. Διανύοντας µια επιτυχηµένη 
πενταετία εκτενoύς δοκιµασίας των προϊόντων, κα-
τάφερε να καθιερώσει µε την τεχνογνωσία της τους 
σωλήνες κενού στον Ελλαδικό χώρο.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ GREEN SOLAR VACUUM;

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ GREEN SOLAR vacuum ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Εγγύηση προϊόντος 10 χρόνια 5 χρόνια

Διάµετρος υαλοσωλήνα 58 47  ή  58

Πάχος υαλοσωλήνα 2mm 1,6mm  ή  1,8mm

Γενιά υαλοσωλήνα 3ης γενιάς (χρυσαφί) 2ης γενιάς (κόκκινος)

Αντοχή χαλαζόπτωσης 30mm 20mm  ή  25mm

Αξιοπιστία υαλοσωλήνα 20-25 χρόνια 10-15 χρόνια

Γενιά υαλοσωλήνα:
3ης γενιάς: χρυσαφί
2ης γενιάς: κόκκινος



Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

Μοντέλο  :  GS-15, GS-20, GS-30
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
Εσωτερικά : Χαλκός 35mm/πάχους1,0mm
Εξωτερικά : Αλουµίνιο πάχους 2,0mm
Μόνωση : Πετροβάµβακας 110mm, Πυκνότητας 80kg/m³
Είσοδος / Έξοδος : 3/4 inch
Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 6 Bar/0,6 MPa
Μέγιστη πίεση δοκιµής : 10 Bar/1,0 MPa
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ
Υλικό υαλοσωλήνα : Βοριοπυριτικό γυαλί 3.3
   (Μη πορώδες – Αυτοκαθαριζόµενο)
Απορροφητικές επιστρώσεις : Συνολικά 12 επιλεκτικές επιστρώσεις, τριπλής  
   ενεργείας, 3ης γενιάς (χρυσαφί χρώµα εσωτ.)
Διαστάσεις : Μήκος 1.8m, Διάµ. 58, Πάχος 2.0mm
Αντοχή σε χαλαζόπτωση : Έως 30mm, ταχύτητα πρόσκρουσης 30m/sec
Αντοχή σε παγωνιά : Μέχρι µείον 40°C βαθµούς
Μέγιστη θερµοκ. συµπυκνωτή : 250°C βαθµούς
Μέσο µεταφοράς θερµότητας : υγρό, µη τοξικό (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑ)
Πίεση κενού : 5χ10-3

Συντ/στής απορροφητικότητας : >96%
Συντ/στής εκποµπής : <4%
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Υλικό : Αλουµίνιο πάχους 2,5mm 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ µε ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ

10
ΧΡΟΝΙΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
� Μεγαλύτερη απόδοση.
� Μικρότερη επιφάνεια κάλυψης.
� Ιδανικοί για υποβοήθηση
   θέρµανσης και µεγάλες ποσότητες
   ζεστού νερού χρήσης.
� Αντοχή µέχρι µείον 40°C.
� Μεγάλος χρόνος ζωής.
� Προσαρµόσιµη για ταράτσα
  ή κεραµοσκεπή.
� Μικρότερο βάρος, εύκολη 
  εγκατάσταση και µεταφορά.

Διατοµή 3ης γενιάς, χρώµατος χρυσαφί

Μοντέλο Λίτρα
Απορροφ.
Επιφαν. m²

Αριθµός
Σωλήνων

Διαστάσεις
ΠxΜ (χιλ)

GCA-15 135 1.43 15 1280x2000

GCA-20 175 1.90 20 1640x2000

GCA-30 260 2.85 30 2410x2000
Πλάτος Π

Μήκος Μ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ GSR

� Ελεγκτής διαφοράς
θερµοκρασίας.

� Χρόνος θέρµανσης.
� Επείγουσα διακοπή

θερµοκρασίας. 
� Λειτουργία ψύξης.
� Προστασία χαµηλής

θερµοκρασίας.
� Αντιπαγωτική προστασία.

� Μέγιστη θερµοκρασία
δεξαµενής.

� Λειτουργία ψύξης δεξαµενής.
� Αντιβακτηριδιακή λειτουργία.
� Θερµο-ελεγχόµενη αντλία 

κυκλώµατος ζεστού νερού.
� Λειτουργία διακοπών.
� Ρύθµιση κωδικού

πρόσβασης.

� Χειροκίνητη λειτουργία
θέρµανσης.

� Απεικόνιση θερµοκρασίας
   λειτουργίας
� Προστασία µνήµης.
� Προστασία οθόνης.
� Προστασία προβληµάτων.
� Επαναφορά εργοστασιακών 

ρυθµίσεων.

Πρόσθετο αξεσουάρ ιδανικό για ηλιακούς θερµοσίφωνες µε σωλήνες κενού υψηλής πιέσεως.

� Ψηφιακή απεικόνιση ώρας και 
θερµοκρασίας.

� Προγραµµατιζόµενη θέρµανση 
νερού σε 3 ενότητες.

� Χειροκίνητη θέρµανση νερού.
� Αντιπαγωτική προστασία.
� Αντιβακτηριδιακή προστασία.
� Προστασία οθόνης/µνήµης.

� Ένδειξη προβλήµατος αισθητήρα 
θερµοκρασίας.

� Επαναφορά εργοστασιακών 
ρυθµίσεων.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ GSR609C

GSR961,
GSR962
GSR972

GSR868C8
GSR868C8Q

GSR609C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GREEN SOLAR vacuum
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

Προέκτ. Μακεδονοµάχων & Ακαδήµου
Τ.Κ. 56224, Εύοσµος, Θεσσαλονίκη

Τ. 2310 953421, 2312 133838,  F. 2310 953422
www.green-solar.net,  info@green-solar.net


