
Ηλιακά-Θερµικά Συστήµατα
Καθαρή ενέργεια για ζεστό νερό χρήσης, θέρµανση χώρων και πισίνας
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Ο ήλιος δεν µας παρέχει µόνο φως, αλλά και
θερµότητα. Κάθε µέρα. Ακόµη και όταν ο 
ουρανός είναι συννεφιασµένος. 
Τα ηλιακά-θερµικά συστήµατα µετατρέπουν
την θερµική ακτινοβολία του ήλιου σε άµεσα 
εκµεταλλεύσιµη ενέργεια: για ζεστό νερό 
χρήσης, για υποστήριξη 
θέρµανσης χώρων ή για θέρµανση νερού 
πισίνας. ∆ιάφορα κρατικά προγράµµατα 
επιδότησης µε οικονοµικά κίνητρα, 
διευκολύνουν την είσοδο σας στην νέα 
ενεργειακή εποχή. Mε την Schüco µπορείτε
ήδη σήµερα να αποφασίσετε για ένα ηλιακό 
µέλλον. Τα συµβατικά καύσιµα διαρκώς 
µειώνονται και οι τιµές τους αυξάνονται 

Η ηλιακή ακτινοβολία θερµαίνει το ειδικό ηλια-
κό υγρό του συλλέκτη µέσω των υψηλής ποι-
ότητας απορροφητών ακτινοβολίας (χάλκινη
πλάτη του απορροφητή και σωληνώσεις στο
πίσω µέρος). Μέσω ενός συστήµατος
αντλιών το οποίο ελέγχεται από ρυθµιστές
αυτοµάτου ελέγχου, µεταφέρεται το θερµό
ηλιακό υγρό στον συσσωρευτή του ζεστού 
νερού. Εκεί µεταδίδεται η θερµότητα, µέσω
ενός εναλλάκτη θερµότητας, στο νερό δικτύου

το οποίο διοχετεύεται πλέον ως ζεστό νερό
χρήσης. Το θερµό ηλιακό υγρό µπορεί επίσης
να µεταφερθεί και σε συνδυαστικό συσσω-
ρευτή ζεστού νερού, έτσι ώστε εκτός από το
νερό χρήσης να µπορεί να ζεσταθεί και το 
νερό θέρµανσης χώρων ή ακόµη και το νερό
της πισίνας. Εξαρτήµατα που συνδυάζονται
τέλεια µεταξύ τους προσφέρουν µέγιστη 
απόδοση και έχουµε κάλυψη των αναγκών 
ζεστού νερού µεγαλύτερη και από 70%.

συνεχώς. 
Τα αποθέµατά τους προβλέπεται να έχουν
εξαντληθεί σε µερικά χρόνια.
Η ενέργεια του ήλιου είναι ανεξάντλητη. 
Οι περισσότερες οροφές και επιφάνειες 
κτιρίων µένουν χωρίς να αξιοποιούνται. 
Όµως όλο και περισσότεροι αποφασίζουν να
αξιοποιήσουν αυτές τις επιφάνειες και 
ταυτόχρονα να εκµεταλλευτούν αυτή την 
"καθαρή" πηγή ενέργειας. Κάθε µέρα και 
µάλιστα δωρεάν. Χωρίς να εξαρτώνται από
τις τιµές του πετρελαίου και χωρίς να 
παράγουν βλαβερούς ρύπους.
Για το καλό του περιβάλλοντος και για το 
καλό των εποµένων γενεών.

∆ιαστάσεις: 2152 x 1252 x 93 mm Πιστοποιητικά: Blauer Engel

Επιφάνεια συλλέκτη: 2,69 qm Έλεγχος TÜV

Εκµεταλλεύσιµη επιφάνεια: 2,52 qm Ετικέτα ποιότητας SPF

Συντελεστής απόδοσης: 80,8% DIN CERTCO 6S034/99

Ονοµαστική θερµική ισχύς: 2,0 kW Οικοδοµική έγκριση 08-228-751

Το µέλλον έχει ήδη ξεκινήσει

Πως λειτουργούν τα ηλιακά-θερµικά συστήµατα

Schüco
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Τεχνική συλλεκτών υψηλής απόδοσης Μείωση ενεργειακών 

εξόδων

Λεπτό πλαίσιο αλουµινίου Σχεδιασµός υψηλών

µε κάλυµµα από διαυγές γυαλί προδιαγραφών

∆υνατότητα χρωµατικής Μεταβλητή προσαρµογή, 

διαµόρφωσης υψηλή αισθητική

Όλοι οι τρόποι τοποθέτησης είναι εφικτοί Μεγάλη ευελιξία

Προσαρµοσµένος περιφερειακός Υψηλή λειτουργικότητα 

εξοπλισµός και ασφάλεια

Υψηλής απόδοσης επίπεδοι συλλέκτες 
αποτελούν την καρδιά κάθε ηλιακού-θερµικού 
συστήµατος της Schüco. Με υψηλό συντελεστή
απόδοσης και ελάχιστες ενεργειακές απώλειες
ανήκουν στα πιο αξιόπιστα συστήµατα αυτού του
τύπου. Ακόµη και τον χειµώνα καλύπτουν ένα 
µεγάλο ποσοστό των θερµικών αναγκών σας.

Όλα από έναν κατασκευαστή.

Κάθε ηλιακό-θερµικό σύστηµα της Schüco 
συµπεριλαµβάνει και έναν συσσωρευτή 
διαστασιολογηµένο σύµφωνα µε τις ανάγκες σας.
Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ ενός συστήµατος
που είναι σχεδιασµένο αποκλειστικά για παροχή
ζεστού νερού χρήσης ή ενός συνδυαστικού 
συστήµατος το οποίο προσφέρει επιπλέον και
θερµότητα για την κεντρική θέρµανση χώρων.
Επίσης µπορούν να συνδεθούν και εναλλάκτες
θερµότητας για θέρµανση νερού πισίνας. 
Κάθε σύστηµα συµπληρώνεται, σύµφωνα µε τις
ανάγκες σας, από τυποποιηµένα εξαρτήµατα 
αυτοµάτου ελέγχου και από αντλίες για γρήγορη
σύνδεση, καθώς επίσης και για εύκολο χειρισµό
εξαερισµού του συστήµατος στον χώρο τοποθέτη-
σης του συσσωρευτή, στο υπόγειο. Έτσι εγγυό-
µαστε εύκολη τοποθέτηση και ταυτόχρονα µέγιστη
ασφάλεια του συστήµατος, µε τις σωστές και ολο-
κληρωµένες λύσεις, προσαρµοσµένες στις ανά-
γκες σας.

Ρυθµιστής αυτοµάτου ελέγχου

DUO της Schüco:

Μεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλ-

λων µε ένδειξη ελέγχου λειτουρ-

γίας. Ενσωµατωµένος µετρητής

θερµότητας. Για απλή και χωρίς

προβλήµατα χρήση.

Ο ολοκληρωµένος ηλιακός-

θερµικός σταθµός της Schüco

Γρήγορη και χωρίς προβλήµατα

συναρµολόγηση και εφαρµογή µε

τις έτοιµες συνδέσεις καλωδιώσεων.

Με βαλβίδες πλήρωσης και ελέγ-

χου κυκλοφορίας για βέλτιστη

εφαρµογή και συντήρηση. 

Ειδικά εξαρτήµατα στα άκρα της

υδραυλικής εγκατάστασης του

συστήµατος εµποδίζουν την 

ανεπιθύµητη θερµική κυκλοφορία.

Ο εξαερισµός του συστήµατος

Ο εξαερισµός µε τον διακόπτη

χειρός και την φιάλη εξαερισµού

στο θερµό άκρο της σωλήνωσης

του ηλιακού υγρού, εξαλείφει τον

περίπλοκο εξαερισµό στην οροφή

και µειώνει µε αυτό τον τρόπο τα

έξοδα τοποθέτησης.

Ο συνδυαστικός συσσωρευτής

ζεστού νερού

Ο µικρών διαστάσεων συνδυαστι-

κός συσσωρευτής για ζεστό νερό

χρήσης και υποστήριξη θέρµαν-

σης χώρων. 

Ο σχεδιασµός δοχείου-µέσα-σε-

δοχείο, δίνει την δυνατότητα µιας

ιδιαίτερα υψηλής ηλιακής κάλυ-

ψης των ενεργειακών αναγκών.

Τα τοιχώµατα του συσσωρευτή,

που αποτελούνται από πολυου-

ρεθάνη υψηλής θερµοµόνωσης,

έχουν πολύ χαµηλές θερµικές

απώλειες.

Τεχνική συλλεκτών Schüco 
για µέγιστη ισχύ

Schüco

▼
▼

▼
▼

▼

Εξαρτήµατα που συνδυάζονται 
τέλεια µεταξύ τους
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ŸÏ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ¯¿Ï˘‚· Î·È Û˘ÓıÂÙÈÎfi,
Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ë SCHÜCO ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ˘„ËÏ‹
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ Î·È ·fi ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ·. 
∆ÂÏÂÈfiÙËÙ·, ÔÌ·‰ÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹ 
‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙË
West McLaren Mercedes ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Î·È ÙËÓ
˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙË˜ SCHÜCO International ÁÈ· ÚˆÙÔÔÚ›·.

∏ Schüco ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› 
ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜:

™˘ÓıÂÙÈÎfi ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ 
Â·Ó·Î·ÙÂÚÁ·Û›·˜ ˘ÏÈÎÔ‡

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÈ˜ 
Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÛfi„ÂˆÓ
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• Eλ. Βενιζέλου 54, Τ.Κ. 166 75 Γλυφάδα

Τηλ.: 210 96 90 420, Fax: 210 96 90 760

• Bαλκανικό Κέντρο - Κτίριο Aριστοτέλης

Ι. Καρυοφύλλη & Π. Κυρίλλου

Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 526 262, Fax: 2310 500 168

www.schueco.gr

infogr@schueco.gr

∂ÎÙfi˜ ·fi Û˘ÏÏ¤ÎÙÂ˜ ËÏÈ·ÎÒÓ-
ıÂÚÌÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÚÔ¯‹˜
˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡, Ë Schüco ÚÔÛÊ¤-
ÚÂÈ Î·È ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Î¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·.
¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÂ ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜
ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË˜: 
ø˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÛÙ¤ÁË Î·È Ù· 
ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤Ó· ÛÙËÓ ÛÙ¤ÁË 
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂ È‰È·›ÙÂÚ· ÏÂÙ‹
fi„Ë. ∆· Â› ÙË˜ ÛÙ¤ÁË˜ Î·È Ù· Â›
Â›Â‰Ë˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 
ÙÔÔıÂÙÔ‡ÌÂÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂ
·ÓÂ‡ÎÔÏË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÛÂ
‹‰Ë ¤ÙÔÈÌÂ˜ ÔÚÔÊ¤˜. ∫·È Ù· 
ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ÛÙ¤Á·ÛÙÚ· Î·ıÒ˜
Â›ÛË˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÂÚ¤ˆÛË˜
ÛÂ ˘·ÏÔÂÙ¿ÛÌ·Ù·. ªÂ Ì¤ÁÈÛÙË
ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ÛÂ ÙÔÔı¤ÙËÛË
Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË. 
√ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ ÙË˜ Schüco Û·˜
ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È 
·ÎÚ›‚ÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi, 

‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛË, ÙÔÔı¤ÙËÛË
Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÂÈ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜.
¶ÏËÚÔÊÔÚËıÂ›ÙÂ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÁÈ·
ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÎ‰Ô¯¤˜ Î·È Ù· 
ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ 
Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ Schüco. ŸÔÈÔ
¯ÚÒÌ· Î·È ·Ó ÂÈı˘ÌÂ›ÙÂ, Ù· 
Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
ÙË˜ Schüco Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ó 
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ
·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ RAL ‹ ÛÂ 
·ÓÔ‰ÈÔÌ¤ÓÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. 
∆· Ï·›ÛÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· 
·Ú·‰ÔıÔ‡Ó, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈı˘Ì›·
Û·˜, ¤ÙÔÈÌ· ‚·ÌÌ¤Ó·.

∆Ô Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
Schüco -
§‡ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ

∏ Û¯Â‰›·ÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Schüco
ÂÁÁ˘¿Ù·È ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ì›· Ï‹ÚË Î·È
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ·fiÏ˘Ù· Û˘Ó‰˘·˙fiÌÂÓË
ÛÂÈÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·
ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘.

ñ ¶·Ú¿ı˘Ú· Î·È Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙÂ˜ ·fi
Û˘ÓıÂÙÈÎfi, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Î·È ¯¿Ï˘‚·

ñ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚÔÏÒÓ
ñ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ·Ú·ı‡-

ÚˆÓ Î·È ÚÔÏÒÓ 
ñ ∞›ıÚÈ· Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
ñ ª·ÏÎfiÓÈ· Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
ñ ∂ÍÒÔÚÙÂ˜ ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Î·È Û˘ÓıÂ-

ÙÈÎfi
ñ ™Ù¤Á·ÛÙÚ·
ñ ™Ù¤Á·ÛÙÚ· ÁÈ· ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·

(Carports)
ñ £ÂÚÌÈÎ¿ Î·È ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Î¿ ËÏÈ·Î¿

Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
ñ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜, ÂÍ·Â-

ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÎÏÔ-
‹˜
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