
ο ήλιος δουλεύει για όλους!
και φυσικά για εσάς!

Aντοχή στο χρόνο/Υψηλή απόδοση/Οικονοµία και οικολογία!

9000 τ.µ.
Στεγασµένες εγκαταστάσεις

Kάθετη µονάδα υάλωσης
Aυτόµατη µονάδα παραγωγής boilers
Κάθετη γραµµή παραγωγής συλλεκτών
Τεχνολογία αιχµής για
προϊόντα υψηλών απαιτήσεων
Συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι

ο ήλιος δουλεύει για όλους!
       και φυσικά για εσάς!

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ και ως ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ ø 3/4’’ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

(ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ)

Τα Ηλιακά Συστήµατα 
υψηλήςαπόδοσης ΕΒΗΛ 

είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης
εµπειρίας & συνεχούς έρευνας

Με τη χρήση συγχρόνων µεθόδων τελευταίας τεχνολογίας
και σε συνδυασµό µε την εφαρµογή προηγµένων υλικών,
(νέος τύπος συλλέκτη, νέος τύπος αλουµινένιου πλαισίου)

παράγουµε προσιτά προϊόντα τεχνολογικής υπεροχής
και υψηλών αποδόσεων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  -   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  -  ΑΝΤΟΧΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ  -  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χωρητικότητα
δοχείου σε λίτρα

Αριθµός συλλεκτών

Συλλεκτική επιφάνεια

Eνσωµατωµένη αντίσταση

Ενδεικτικός
αριθµός χρηστών 
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Tύπος συλλεκτικής
επιφάνειας

 διαθέτουµε ποικιλία τύπων, έχουµε επιλογές για όλους!
                                         και φυσικά για εσάς!



45 ΧΡΟΝΙΑ
επιµένουµε ελληνικά

 µε έρευνα και εξέλιξη
στην τεχνολογική υποδοµή 

και µε συνεχείς επενδύσεις
στον τόπο µας

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΑΛΩΣΗ
Η εγκατάσταση της µονάδας

αυτοµατοποιηµένης υάλωσης
µε διπλή επισµάλτωση µας οδήγησε στην 

κορυφή των εταιρειών του κλάδου.

 ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Oλοκληρώθηκαν οι νέες κτιριακές 
εγκαταστάσεις µας µε νέα γραµµή 

αυτοµατοποιηµένης ηλεκτροστατικής 
βαφής, νέες γραµµές παραγωγής 

δεξαµενών boilers και συλλεκτών.

AΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΟΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ εγκατεστηµένες

συσκευές όλων των τύπων µε την αντοχή 
και την αξιοπιστία τους αποδεικνύουν γιατί 

η ΕΒΗΛ είναι πρώτη στις προτιµήσεις του 
αγοραστικού κοινού.

Η ΕΒΗΛ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Το ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αλουµινίου
µε διπλά τοιχώµατα, προσφέρει 

καλύτερη θερµοµόνωση
 και καλύτερη µηχανική αντοχή.

Στηρίζεται µε  ειδικό εξάρτηµα στην 
βάση στήριξης  και φυσικά 

συνδυάζεται άριστα µε το νέο 
εξάρτηµα γωνίας.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ και ως ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ Ø 3/4’’
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ)

Επενδύει σε σύγχρονη τεχνολογία
Κατασκευάζει λειτουργικές οικονοµικές και ασφαλείς συσκευές

Επιλεκτικός συλλέκτης µε υψηλή δυνατότητα 
απορρόφησης της ηλιακής ενέργειας 95%

∆εξαµενή νερού από ειδικό χαλυβδοέλασµα 2,5mm µε µία 
ραφή (έναντι των συνηθισµένων τριών ραφών) της οποίας η 
αντοχή δοκιµάζεται σε πίεση 15 ατµοσφαιρών. Εσωτερικά η 
προστασία της δεξαµενής γίνεται µε επικάλυψη σµάλτου 
διπλής υάλωσης και κατεργασία στους 860°C.
Μόνωση µε χυτή πολυουρεθάνη πυκνότητας 40Kg/m και 
πάχους 60 mm
Εξωτερικό περίβληµα από ανοξείδωτο ατσάλι ή γαλβανιζέ 
λαµαρίνας µε ηλεκτροστατική  βαφήπάχους 0,5 mm.
Eναλλάκτης (διπλός µανδύας) από χαλυβδοέλασµα 1,5 mm 
που δηµιουργεί διπλό τοίχωµα για την κυκλοφορία του 
θερµικού υγρού, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη µετάδοση 
της θερµότητας.
Ηλεκτρική αντίσταση 1,5 - 3,5 KW µε διπολικό θερµoστάτη 
ασφαλείας.
Ράβδος µαγνησίου για προστασία από τις ηλεκτρολύσεις Ø 
22mm και L - 400 - 500 µε δυνατότητα αντικατάστασης.
Στόµιο πλήρωσης κλειστού κυκλώµατος µε βαλβίδα 
ασφαλείας 2 ατµοσφαιρών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΤΟΧΗ - ΑΠΟ∆ΟΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΟΧΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΤΟΧΗ - ΑΠΟ∆ΟΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΟΧΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συλλέκτης µε φύλλο αλουµινίου και σωληνώσεις 
χαλκού συγκοληµένες µε σύστηµα LAZER.µε τελεια 
εφαρµογή
Μόνωση συλλέκτη µε µαύρο υαλοβάµβακα 40mm.
Πλάτη συλλέκτη πάχους 0,5 mm. 
Προστατευτικός υαλοπίνακας 3,2mm ασφαλείας, 
χαµηλής περιεκτικότητας σιδήρου για µεγαλύτερη 
διαπερατότητα.
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Σας παρουσιάζουµε το ΝΕΟ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ που εφαρµόζουµε 
σε κάθε γωνία του συλλέκτη 
εξασφαλίζοντας καλύτερη 
θερµοµόνωση, καλύτερη 
µηχανική αντοχή στις 
καταπονήσεις και µεγαλύτερη 
ακαµψία
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Οπές εξαερισµού
Eµποδίζουν το θόλωµα των
υαλοπινάκων και φυσικά την 
µείωση της απόδοσης

Συλλέκτης µε επιλεκτική επιφάνεια
Για καθηµερινή χρήση λόγω της πολύ µεγάλης απόδοσης.
∆εν συνιστάται η τοποθέτηση σε εξοχικές κατοικίες.  

SB

Συλλέκτης µε ηµιεπιλεκτική επιφάνεια µε µεγάλη 
απόδοση. ∆εν συνιστάται η τοποθέτηση σε εξοχικές 
κατοικίες. 

SC

Συλλέκτης µε µαύρη επίστρωση µεσαίας απόδοσηςBL

Τύποι συλλεκτών

Η επιτυχία των Ηλιακών Συστηµάτων της ΕΒΗΛ είναι αποτέλεσµα 
µακρόχρονης εµπειρίας, συνεχούς έρευνας και βελτίωσης τους µε 
σύγχρονες µεθόδους.
Η εφαρµογή προηγµένων υλικών, µε το νέο τύπο συλλέκτη, το νέο τύπο 
αλουµινένιου πλαισίου και νέο γωνιακό εξαρτηµα
µας δίνουν την δυνατότητα προσφοράς προσιτών προϊόντων 
υψηλών αποδόσεων και προδιαγραφών.
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