Θερμικά ηλιακά συστήματα
Logasol

Θερμικά ηλιακά συστήματα
Θερμότητα με ηλιακή ενέργεια

Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας

Αξιοποιήστε στο έπακρο τον ήλιο:
Logasol SKN 4.0
O ήλιος είναι ζωή. H ηλιακή ενέργεια είναι η ενέργεια του μέλλοντος. Κάθε μέρα
ανατέλλει ο ήλιος και μας χαρίζει ζέστη, φως και ενέργεια. Ενέργεια, την οποία
μπορείτε απλά και άνετα να χρησιμοποιήσετε, με τον ηλιακό συλλέκτη Buderus
Logasol SKN 4.0 είτε για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είτε για την υποστήριξη θέρμανσης της κατοικίας σας. Και αυτό αξίζει διπλά, γιατί κερδίζετε εσείς
και το περιβάλλον.

Ηλιακό γυαλί ασφαλείας
διάφανο κάλυμμα με δομημένη επιφάνεια,
συντελεστής διαπερατότητας έως και 91%
(έως 15% περισσότερο από ό,τι ένα απλό
τζάμι).
Αισθητήριο εμβαπτίσεως
για την τοποθέτηση του αισθητήριου ηλιακού
και ακριβή έλεγχο του ηλιακού συστήματος.

Έξοδος υγρού κυκλοφορίας
συνδέεται με τον ειδικό ταχυσύνδεσμο
εγκεκριμένο από τον γερμανικό φορέα
πιστοποιήσεως TUEV.
Συγκόλληση με υπερήχους
για μέγιστη μεταφορά θερμότητας και μόνιμη
σύνδεση μεταξύ υδροσκελετού από σωλήνες
χαλκού και απορροφητήρα αλουμινίου.
Υδροσκελετός σωλήνων
από χαλκό με χαμηλές απώλειες πίεσης.
Απορροφητής ενιαίας επιφάνειας
Από αλουμίνιο με εξαιρετικά επιλεκτική
επίστρωση PVD.
Θερμομόνωση στη βάση
από ορυκτοβάμβακα για χαμηλές
απώλειες θερμότητας.
Είσοδος υγρού κυκλοφορίας
Συνδέεται με τους ειδικούς ταχυσύνδεσμους
εγκεκριμένους από τον γερμανικό φορέα TUEV.
Ενιαίο πλαίσιο συλλέκτη
από Fiberglas με ενσωματωμένες χειρολαβές.

Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής
Ο ηλιακός συλλέκτης υψηλής απόδοσης Logasol SKN 4.0 είναι εξοπλισμένος με έναν
επιλεκτικό απορροφητήρα ο οποίος αποτελείται από ένδεκα χαλκοσωλήνες συγκολλημένες με υπερήχους σε ένα ενιαίο φύλλο αλουμινίου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται
μεγαλύτερη επιφάνεια για τη μεταφορά θερμότητας και συγχρόνως αυξάνεται περαιτέρω η απόδοση του συλλέκτη.
Το ενιαίο πλαίσιο του συλλέκτη είναι κατασκευασμένο από Fiberglas, ένα συνθετικό
και ελαφρύ υλικό με μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία που χρησιμοποιείται
ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροναυπηγική. Το ειδικό ηλιακό κρύσταλλο ασφαλείας σφραγίζει περιμετρικά το πλαίσιο, αποδίδοντας στον συλλέκτη εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή και συγχρόνως υψηλή ανθεκτικότητα.

Ευέλικτο στη χρήση
Ο συλλέκτης Logasol SKN 4.0 ζυγίζει λιγότερο από 40 κιλά και με τις ενσωματωμένες
χειρολαβές που υπάρχουν στο πλαίσιο μπορεί πολύ εύκολα να μεταφερθεί και να τοποθετηθεί σε επικλινές στέγες, ταράτσες ή προσόψεις κτιρίων.
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H τοποθέτηση του συλλέκτη είναι πλέον
μια απλή υπόθεση χάρη στις προκατασκευασμένες βάσεις στέγης.

Τα πλεονεκτήματα του Logasol SKN 4.0
με μια ματιά:
Εξαιρετική σχέση τιμής / απόδοσης.
Μεγάλη ανθεκτικότητα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες χάρη στην κατασκευή του
πλαισίου από fiberglass (όπως κατασκευάζονται τα σκάφη).
/ Απορροφητήρας αλουμινίου-χαλκού συγκολλημένος με υπερήχους.
/ Ειδικό ηλιακό κρύσταλλο ασφαλείας.
/ Γρήγορη και απλή εγκατάσταση με ειδικά
κλιπ σύνδεσης.
/ Εύκολη μεταφορά και χρήση του συλλέκτη
μέσω των ενσωματωμένων χειρολαβών.
/ Πλήρης γκάμα πρόσθετων εξαρτημάτων
για εύκολη ενσωμάτωση στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης της κατοικίας.
/ Επιλογή ανάμεσα σε δυο μοντέλα είτε συλλέκτη κάθετης είτε οριζόντιας διάταξης.
/ Διεθνή διάκριση με το βραβείο iF product
design award 2012 στην κατηγορία κτίρια.
/
/

Εύκολος στη συναρμολόγηση
Ανάλογα το μοντέλο του συλλέκτη είτε είναι για κάθετη είτε για οριζόντια τοποθέτηση,
διατίθενται οι κατάλληλες βάσεις στερέωσης για κεραμοσκεπή ή ταράτσα. Η εγκατάσταση του συλλέκτη γίνεται πλέον απλή υπόθεση δεδομένου ότι θα χρειαστεί ένα μόνο
εργαλείο, σ’ αυτό συμβάλλουν και οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα ειδικά κλιπ σύνδεσης
που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
Η απόδοση του συλλέκτη είναι πιστοποιημένη με το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό απόδοσης Solar Keymark.
Ο ηλιακός συλλέκτης Buderus Logasol SKN 4.0 συνδυάζει αξιοπιστία, υψηλή απόδοση
και αξεπέραστη ποιότητα σε μια ανταγωνιστική τιμή καλύπτοντας σχεδόν όλες σας τις
ανάγκες για ζεστό νερό όλο το έτος.

Logasol
Ύψος/Πλάτος/Βάθος (mm)
Μικτή/Καθαρή επιφάνεια (m2)
Βάρος (kg)
Βαθμός απόδοσης (%)

SKN 4.0
2017/1175/87
2,37/2,18
40
77
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Η οικονομική λύση για όλες τις απαιτήσεις:
Logasol CKN 1.0
Αναζητάτε μια έξυπνη και οικονομική λύση για την ηλιακή θέρμανση νερού; Τότε
έχουμε τον κατάλληλο συλλέκτη για σας! Ο Logasol CKN 1.0 με το μικρό του βάρος και μέγεθος, μπορεί να εγκατασταθεί γρήγορα και εύκολα σε κάθε στέγη ή ταράτσα προσφέροντας υψηλή απόδοση και εξαιρετική ποιότητα κατασκευής σε
προσιτή τιμή.

Ο συλλέκτης διατίθεται μόνο σε κάθετη διάταξη και με τις κατάλληλες βάσεις στερέωσης για
κεραμοσκεπή ή ταράτσα.

Ηλιακό γυαλί ασφαλείας

Εξαιρετική απόδοση και άριστη (οικονομική) τιμή
Ο Logasol CKN 1.0 αποτελείται από έναν υψηλής ποιότητας επιλεκτικό συλλέκτη με
χάλκινα πτερύγια. Το πλαίσιο του συλλέκτη είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, γεγονός που μειώνει σημαντικά το βάρος για την μεταφορά του καθώς και το φορτίο με το
οποίο επιβαρύνεται η στέγη.
Το ειδικό γυαλί ασφαλείας μεγάλης διαπερατότητας και οι ενισχυμένες γωνίες με τα
προστατευτικά πλαστικά καλύμματα χαρίζουν στον συλλέκτη μια μοντέρνα και κομψή
εμφάνιση.
Για την εγκατάσταση του Logasol CKN 1.0 δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία. Η εγκατάστασή του είναι απλή, δεδομένου ότι η σύνδεσή του πραγματοποιείται πολύ εύκολα με
τους παρεχόμενους εύκαμπτους σωλήνες και ταχυσυνδετήρες.
Η απόδοση του συλλέκτη είναι πιστοποιημένη με το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό απόδοσης Solar Keymark.
Ο ηλιακός συλλέκτης Logasol CKN 1.0 θα σας πείσει για την αξιοπιστία, την απόδοση
και την υψηλή ποιότητα που προσφέρει και πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον.
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Πλαίσιο αλουμινίου

Προστατευτικές γωνίες
Προσαγωγή/
επιστροφή
ηλιακού
Απορροφητήρας με εξαιρετική επιλεκτική επίστρωση

Logasol
Ύψος/Πλάτος/Βάθος (mm)
Μικτή/Καθαρή επιφάνεια (m2)
Βάρος (kg)
Βαθμός απόδοσης (%)

CKN 1.0
2026/1032/67
2,09/1,92
30
76

Ολοκληρωμένα θερμικά ηλιακά
συστήματα
Εκτός από τους ηλιακούς συλλέκτες, η Buderus σας προσφέρει και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα σε μια πλήρη ηλιακή εγκατάσταση όπως
π.χ. το υδραυλικό κιτ για την μεταφορά της ενέργειας από την στέγη στο χώρο
όπου βρίσκεται το σύστημα της θέρμανσης, ο αυτοματισμός για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, το θερμοδοχείο για την αποθήκευση της ηλιακής
θερμότητας καθώς και πολλά άλλα εξαρτήματα.

Σύστημα θερμικού ηλιακού
1. Logalux SM300 - Θερμοδοχείο για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και υποστήριξη θέρμανσης.
2. Logasol SKN 4.0 - Επίπεδος ηλιακός
συλλέκτης υψηλής απόδοσης.
3. Δοχείο διαστολής ηλιακού κυκλώματος.
4. Logasol KS0105 - Υδραυλικό κιτ σύνδεσης σωληνώσεων, περιλαμβάνει
κυκλοφορητή, βάνες, μανόμετρο, βαλβίδα ασφαλείας, θερμόμετρα και ροόμετρο.
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Εύκολη εγκατάσταση
Η πολύχρονη εμπειρία μας 30 χρόνων στην τεχνολογία ηλιακών συστημάτων μας οδήγησε στο σχεδιασμό ενός εύκολου συστήματος εγκατάστασης των ηλιακών συλλεκτών.
Με το πρωτοποριακό σύστημα σύνδεσης σωλήνων ηλιακού, το οποίο είναι εγκεκριμένο
από το ανεξάρτητο γερμανικό εργαστήριο πιστοποίησης TÜV, οι συλλέκτες της Buderus
μπορούν να ενωθούν πολύ απλά μεταξύ τους χωρίς οποιοδήποτε εργαλείο. Ειδικά κλιπ
σύνδεσης συγκρατούν τους εύκαμπτους ηλιακούς σωλήνες και αυτόματα τους σφίγγουν όσο απαιτείται, διασφαλίζοντας την μόνιμη στεγανοποίηση της σύνδεσης.
Χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο στήριξης οι
συλλέκτες μπορούν να προσαρμοστούν σε
επικλινείς και επίπεδες στέγες.
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Υποστήριξη θέρμανσης με δωρεάν
ενέργεια από τον ήλιο
Οι θερμαντήρες νερού Logalux ξεχωρίζουν για την ποιότητα κατασκευής, την αξιοπιστία και την κορυφαία τεχνολογία τους και συνδυάζονται ιδανικά με όλα τα ηλιακά συστήματα της Buderus. Μέσα από μια μεγάλη γκάμα θερμαντήρων αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης και υποβοήθηση της θέρμανσης σίγουρα θα βρείτε
τον κατάλληλο που θα ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.

Θερμοδοχείο
Logalux SM

300

500

Συνολικό περιεχόμενο

290

380

490

Xωρητικότητα Standby [ltr]

125

155

215

με θερμομόνωση [mm]

670

670

850

χωρίς θερμομόνωση [mm]

1

Τύπος
400

Ύψος [mm]

-

-

650

1495

1835

1850

Logalux PL.../2S
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Θερμοδοχείο
Logalux PL...2/S

Τύπος
750/2S 1000/2S

Xωρητικότητα θερμαντήρα [ltr]

750

940

Συνολική χωρητι. [ltr]

300

300

Xωρητικότητα Standby [ltr]

150

150

Διαμετρ. με θερμομόνωση [mm]

1000

1100

Διαμετρ. χωρίς θερμομόν. [mm]

800

900

1920

1920

Xωρητικότητα Ζ.Ν.Χ

3

5

6
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1

Ηλιακός συλλέκτης Logasol SKN4.0

2

Υδραυλικό κιτ σύνδεσης σωληνώσεων Logasol KS0105

3

Θερμοδοχείο Logalux PL.../2S

4

Λέβητας χαμηλών θερμοκρασίων πετρελαίου / αερίου Logano G...

5

Δοχείο αδρανείας

6

Λέβητας ξύλου Logano S...

Ύψος [mm]

Υποστήριξη θέρμανσης - Logalux PL 750/2S, PL 1000/2S

Το θερμοδοχείο Logalux PL.../2S συνδυασμένης λειτουργίας, για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και υποβοήθηση της θέρμανσης, συνδέεται σε ένα ηλιακό σύστημα από
δυο έως και οκτώ συλλεκτών και ταυτόχρονα σε ένα συμβατικό λέβητα θέρμανσης,
υπάρχει επιπλέον δυνατότητα σύνδεσης με επιπλέον εναλλακτικές πηγές ενέργειας π.χ.
λέβητα ξύλου ή ενεργειακά τζάκια. Το θερμοδοχείο αποτελείται από δυο ξεχωριστά δοχεία, το ένα μέσα στο άλλο (tank in tank) με επένδυση από ειδικό γυαλί Duoclean MKT.
Η ηλιακή ενέργεια που συλλέγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες μεταφέρεται αρχικά
στο εσωτερικό δοχείο όπου ζεσταίνει το νερό χρήσης, το οποίο μόλις φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία μεταφέρει επαγωγικά τη θερμότητα στο νερό του εξωτερικού δοχείου που χρησιμοποιείται για την υποβοήθηση της θέρμανσης.

Logalux SM 300, 400, 500

Ο θερμαντήρας Logalux SM διατίθεται σε τρία μεγέθη χωρητικότητας 300, 400 και 500
λίτρων, συμπεριλαμβάνει δύο ενσωματωμένους εναλλάκτες θερμότητας τύπου σερπαντίνας και παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμένης λειτουργίας από δυο διαφορετικές πηγές ενέργειας όπως π.χ. ένα λέβητα και ένα ηλιακό σύστημα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικής αντίστασης (πρόσθετος εξοπλισμός) έτσι ώστε ο θερμαντήρας πλέον να χαρακτηρίζεται τριπλής ενέργειας. Η αντιδιαβρωτική προστασία παρέχεται από ένα ανόδιο μαγνησίου.
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Logalux SM
Θερμοδοχείο
Logalux SM

300

Τύπος
400

500

Συνολικό περιεχόμενο

290

380

490

Xωρητικότητα Standby [ltr]

125

155

215

με θερμομόνωση [mm]

670

670

850

-

-

650

1495

1835

1850

χωρίς θερμομόνωση [mm]
Ύψος [mm]

Φέρνοντας τον ήλιο στο σπίτι σας

Το υδραυλικό κιτ σύνδεσης και ο πίνακας ελέγχου είναι δυο βασικά εξαρτήματα σε
ένα ηλιακό σύστημα. Το πρώτο συμβάλλει στην ελεγχόμενη κυκλοφορία του θερμικού ηλιακού υγρού στις σωληνώσεις και είναι εξοπλισμένο με όλα τα λειτουργικά
εξαρτήματα και όργανα ασφαλείας που απαιτούνται σέ ένα ηλιακό κύκλωμα. Επιπλέον, ο πίνακας ελέγχου εγγυάται τη βέλτιστη εκμετάλλευση της απορροφημένης
ηλιακής ενέργειας και τη μέγιστη απόδοση του ηλιακού συστήματος.

Όλα υπό έλεγχο:
Το ηλιακό υδραυλικό κιτ σύνδεσης

Υδραυλικό κιτ Logasol KS

Σκοπός του υδραυλικού κιτ σύνδεσης είναι να
μεταφέρει το ηλιακό θερμικό υγρό από τους
συλλέκτες στο μπόιλερ. Το υδραυλικό κιτ είναι
εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα
και όργανα ασφαλείας, ακόμη και ένας διαχωριστής αέρος για την ηλιακή εγκατάσταση συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή. Η Buderus διαθέτει τρία διαφορετικά μεγέθη έτσι μπορείτε να
βρείτε πάντα το κατάλληλο ηλιακό υδραυλικό
κιτ σύνδεσης για την ηλιακή σας εγκατάσταση.
Τα πλεονεκτήματα του υδραυλικού κιτ και
των συστημάτων ελέγχου με μια ματιά:

Τα πάντα υπό έλεγχο:
Ηλιακό σύστημα

Σύστημα ελέγχου Logamatic SC20

Ο ελεγκτής SC20 είναι ένας ψηφιακός διαφορικός θερμοστάτης για τον έλεγχο ενός ηλιακού
συστήματος, τοποθετείται στον τοίχο και λειτουργεί ανεξάρτητα από το σύστημα ελέγχου
του λέβητα.
Στην φωτιζόμενη οθόνη του ελεγκτή εμφανίζονται με σύμβολα και εικονογραφήματα η κατάσταση λειτουργίας του ηλιακού συστήματος όπως π.χ. η λειτουργία του κυκλοφορητή,
οι θερμοκρασίες του συλλέκτη και του μπόιλερ,
καθώς και μηνύματα βλάβης.

/

Συμπαγείς διαστάσεις.

/

Ενσωματώνονται όλες οι συσκευές ασφαλείας και λειτουργίας.

/

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

/

Σε μεγάλο βαθμό χωρίς απαιτήσεις συντήρησης.

/

Ποικίλα συστήματα ελέγχου ανάλογα με τη
διαμόρφωση του συστήματος.

Άριστη συνεργασία:
Ο αυτοματισμός του λέβητα και του
ηλιακού συστήματος

Σύστημα ελέγχου RC35*

Ο ελεγκτής RC35 μπορεί να τοποθετηθεί στους
λέβητες Buderus οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι
με το σύστημα ελέγχου EMS και την πλακέτα
ηλιακού SM10. Το σύστημα ελέγχει τη θερμοκρασία του μπόιλερ και ανάλογα με το ηλιακό
κέρδος μειώνει τις εναύσεις του καυστήρα για
την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και κατά
συνέπεια μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου
έως και 10%.
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Eµπορικός συνεργάτης

Robert Bosch A.E.
Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών : 801 11 26 000 ( αστική χρέωση)
Aθήνα Τηλ.: 210 - 5701 410 • E-mail: info@buderus.gr • www.buderus.gr

