
Αυτό είναι το νέο σύστηµα θέρµανσης !

Ήλιος και αέριο ή πετρέλαιο =
Θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης

Όλα στην ίδια συσκευή µε 
ολοκληρωµένο έλεγχο 
SolvisControl !

• καυστήρας  υψηλής απόδοσης 

• υγιεινό ζεστό νερό χρήσης

• θερµοδοχείο διαστρωµάτωσης

SolvisMax

Πρωταθλητής στις διακρίσεις

SolvisControl !



Το SolvisMax µε µια µατιά

Φρέσκο Ζ.Ν.Χ

Καυστήρας

Ηλιακό 
Κύκλωµα

Θέρµανση
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Θερµοδοχείο διαστρωµάτωσης
Το ειδικά σχεδιασµένο θερµοδοχείο και όχι ο λέβητας είναι η καρδιά του συστήµατος. 
Μην ξεχνάτε ! Τα σπίτια µας δεν θερµαίνονται µε πετρέλαιο ή αέριο αλλά µε νερό!
Η σωστή διαχείριση της ηλιακής ενέργειας βελτιώνει την απόδοση του συστήµατος!

Ευρωπαϊκή 
πατέντα για το 
θερµοδοχείο

διαστρωµάτωσης  
Solvis



Solvis : Ο καλύτερος επίπεδος ηλιακός συλλέκτης

Solvis 510

Αποτελέσµατα Stiftung Warentest 2009 για ηλιοθερµικά πεδία

Ετήσιο θερµικό πεδίο σε kWh/m2



Υγιεινό ζεστό νερό χρήσης

Η Legionella αναπτύσσεται γρήγορα σε συνθήκες όπου το νερό είναι στάσιµο και ζεστό. 
Το σύστηµα παραγωγής φρέσκου Ζ.Ν.Χ αποτρέπει αυτό το πρόβληµα.
∆εν παίρνετε πλέον νερό από δοχείο αποθήκευσης αλλά φρέσκο όταν το χρειάζεστε!

Speicher-
wasser

Frisch-
wasser
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Ενσωµατωµένος καυστήρας

Integrierter Brenner
13.01.2006

• µικρότερες θερµικές απώλειες, λιγότερες εκκινήσεις

• προοδευτικής λειτουργίας µε τεχνολογία συµπύκνωσης

• ολοκληρωµένη διαχείριση µέσω SolvisControl

Ισχυρή 
θερµοµόνωση 
(κάλυψη κάθε 
θερµού τµήµατος!)

µικρότερη κατανάλωση ενέργειας !



SolvisMax Gas

140°C 50°C 40°C

Ετήσια κατανάλωση
3000 m³ αερίου.
Εξοικονόµηση 1000 m³.

Ετήσια κατανάλωση
2600 m³ αερίου.
Εξοικονόµηση 1400 m³!

Παράδειγµα:
Ετήσια κατανάλωση 
4000 m³ αερίου.

Λέβητας χαµηλών 
θερµοκρασιών :
Ετήσιος βαθµός απόδοσης
70%
(µε Ζ.Ν.Χ και κατά τη διάρκεια 
καλοκαιριού)

Λέβητας συµπύκνωσης :
Ετήσιος βαθµός απόδοσης 
92%
(µε Ζ.Ν.Χ και κατά τη διάρκεια 
καλοκαιριού)

SolvisMax Gas:
Ετήσιος βαθµός απόδοσης
106 %
(µε Ζ.Ν.Χ και κατά τη διάρκεια 
καλοκαιριού)



SolvisMax: ο καλύτερος λέβητας 
ακόµη και χωρίς ηλιακό  σύστηµα!

Ετήσιος βαθµός απόδοσης (µαζί µε παραγωγή Ζ.Ν.Χ)
* Stiftung Warentest (Product Testing foundation) 04/03  
** Stiftg. Warentest Energy Special, 04/98

Μέχρι και 14% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση
σε σχέση µε αντίστοιχους λέβητες συµπύκνωσης!

Βαθµός απόδοσης % 0 70 80 90 100 110



Κάθε µοντέλο µπορεί να αναβαθµιστεί.
Αγοράζετε µόνο αυτό που πραγµατικά χρειάζεστε σήµερα !

1ος τρόπος:
Το υψηλότερο επίπεδο : 
άµεση εξοικονόµηση 
µέχρι και 50% στο 
κόστος κατανάλωσης µε 
τον καλύτερο ηλιακό 
λέβητα SolvisMax . 

2ος τρόπος:
Ο καλύτερος λέβητας µε 
τεχνολογία συµπύκνωσης 
που µπορεί να 
αναβαθµιστεί αργότερα σε  
ηλιακό λέβητα.

3ος τρόπος:
Το καλύτερο θερµοδοχείο 
διαστρωµάτωσης σε 
συνδυασµό µε τον υπάρχοντα 
λέβητα. Αργότερα µπορείτε να 
τοποθετήσετε ένα καινούργιο 
καυστήρα επιλέγοντας ακόµη 
και τυχόν νέα πηγή ενέργειας.


