SOLARNI KOLEKTORJI
Sončne kolektorje NAU odlikuje visoka učinkovitost, dolga življenjska doba in enostavna
montaža. Z uporabo vedno novih tehnologij in nenehnim razvojem se podjetje NAU uvršča
v sam vrh evropskih in svetovnih proizvajalcev solarnih sistemov. Vsi NAU kolektorji imajo
certifikat “Solar Keymark”.
Sončno energijo s kolektorji NAU lahko koristite za proizvajanje toplote za ogrevanje
sanitarne vode, bazena ali podporo ogrevanja prostorov. Z izredno učinkovitimi sončnimi
kolektorji podjetja NAU prihranite do 35% celotnih ogrevalnih stroškov (če kolektorje koristite
za ogrevanje sanitarne vode in za podporo ogrevanju prostorov). Pri ogrevanju samo
sanitarne vode pa prihranite do 60% letne porabe.
V proizvodnem programu imamo različne tipe kolektorjev,
ki lahko zadovoljijo individualne potrebe vseh kupcev.
Kolektorje NAU je mogoče namestiti praktično kjerkoli.
Vgradite jih na streho ali v streho, namestite na
fasado, zimski vrt, garažo, ravno streho ali preprosto
na vrt. Na voljo so nosilci za vse vrste strešnih kritin.

1

Visoko odporno kaljeno prozorno ali prizmasto
solarno steklo, debeline 3,2 ali 3,6 mm z veliko
propustnostjo sončnih žarkov

2

Visoko kvalitetna absorberska površina z visoko
selektivnim modrim nanosom

3

Učinkovita izolacija iz mineralne volne 50 mm

4

Prašno lakiran aluminjast okvir s skritimi odzračevalnimi
kanali
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SOLARNI KOLEKTORJI

SILVERLINE / Q

SOLARNI KOLEKTORJI
TUBELINE CPC ULTRA

Mere

mm 73 x 1056 x 2035

92 x 1.992 x 1.052

Površina

m

2

2,15

1,15

Površina absorber.

m

2

2,0

1,0

Teža

kg

30

19

1,15

0,8

Okvir

Aluminijast

Eloksiran aluminij

Steklo

32 mm, kaljeno

Borosilikatno steklo
3,2 mm

Absorber

Baker / aluminij

Baker / baker

Absorber. prevleka

Temno modra

Modra

80

85,8

Možnosti montaže

Na ali v streho

Na streho

EKO subvencije

DA

DA

SAPHIRLINE / Q

FLATLINE BE Pro PLUS / Q

Vsebnost tekočine

Izkoristek

l

%

Mere

mm 72 x 2.412 x 1.052

92 x 1.992 x 1.052

Površina

m

2

2,54

2,1

Površina absorber.

m

2

2,34

1,91

Teža

kg

38

36

1,35

1,2

Okvir

Aluminijast

Aluminijast

Steklo

32 mm, kaljeno

32 mm

Absorber

Baker / aluminij

Baker / aluminij

Temno modra

Modra

80

85,8

Možnosti montaže

Na ali v streho

Na ali v streho

EKO subvencije

DA

DA

Vsebnost tekočine

l

Absorber. prevleka
Izkoristek

%

• pokončna ali ležeča montaža (model Q)
• hitra in varna priključitev s fleksibilnimi
vtičnimi povezavami iz plemenitega jekla
• NAU pritrditveni sistem za enostavno
montažo s proti korozijskimi elementi
iz plemenitega jekla in aluminija
• sposobnost ogrevanja z izjemno
visokimi temperaturami
• izjemen izkoristek
		

Ekskluzivni uvoznik in zastopnik
TILIA d.o.o., Ljubljanska cesta 89, 8000 Novo mesto

• zelo učinkoviti tudi v
zimskih obdobjih

Tel.: 07/33 24 442, Fax: 07/33 23 209
info@tilia.si, www.tilia.si

