
ALTEC GLASS 160 ΛΣ 3,0 ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΟ 

 Ηιηαθόο ζεξκνζίθσλαο ηξηπιήο ελέξγεηαο, θιεηζηνύ θπθιώκαηνο 

 Μνληέιν θαηάιιειν γηα 3-4 άηνκα 

 Υαιύβδηλνο ιέβεηαο εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ δνθηκαζκέλνο ζηα 16 bar κε κεγάιεο 

επηθάλεηαο επηζκαιησκέλν ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο (ζεξπαληίλα) 

 Δζσηεξηθή πξνζηαζία ηνπ ιέβεηα κε εηδηθή επίζηξσζε πάισζεο GLASS 

 Υηηώλην από ράιπβα 

 Καζνδηθή πξνζηαζία ηνπ ιέβεηα κε δύν εμαηξεηηθά κεγάιεο ξάβδνπο καγλεζίνπ 

παξαγσγήο ELCO 

 Αλνμείδσηε αληίζηαζε ρακειήο θόξηηζεο 316L 

 Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο κε ελζσκαησκέλε ζεξκνειεθηξηθή αζθάιεηα 

 Βαιβίδα αζθαιείαο κε κεκβξάλε θαη απνρέηεπζε (8 bar) 

 Γνρείν δηαζηνιήο ελζσκαησκέλν εζσηεξηθά ζην ιέβεηα 

 Μόλσζε από δηνγθσκέλε νηθνινγηθή πνιπνπξεζάλε θιεηζηώλ θπςειώλ πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 40mm θαη ππθλόηεηαο 42kg/m
3
 

 Δμσηεξηθό πεξίβιεκα από ράιπβα βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή ειεθηξνζηαηηθή βαθή 

πνύδξαο γηα αξρηηεθηνληθέο εθαξκνγέο θαη αλνμείδσηα θνπκπσηά θαιύκκαηα 

 πιιεθηηθή Δπηθάλεηα: 2x1,5m
2
 

 Ταινπίλαθαο αζθαιείαο (100% άζξαπζηνο) ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ζίδεξν (Mistlite 

Tempered-Security Low Iron Glass) θαη πςειήο δηαπεξαηόηεηαο η=92% 

 Δπηιεθηηθόο απνξξνθεηήο BLUE TITANIUM θαηαζθεπαζκέλνο από ράιθηλα θύιια 

ζπγθνιιεκέλα κε ηερλνινγία ππεξήρσλ γηα απόιπηε επαθή κε ηνλ πδξνζθειεηό. 

πληειεζηήο απνξξνθεηηθόηεηαο α=95% (+-2%), πληειεζηήο εθπνκπήο ε=4% (+-2%) 

 Τδξνζθειεηόο από ράιθηλνπο ζσιήλεο βαξέσο ηύπνπ 

 Μόλσζε από νξπθηνβάκβαθα 40mm ρακειήο ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο 

 Πιαίζην από αινπκίλην ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν ρσξίο πιαζηηθέο ζπλδέζεηο θαη ξαθέο. 

 Πιάηε ζπιιέθηε από ιακαξίλα γαιβαληδέ πνπ ζπλδέεηαη κε ην πιαίζην κε ζηεγαλνπνηεηηθά 

EPDM γηα απόιπηε ζηεγαλόηεηα. 

 Δηδηθό ζεξκηθό πγξό πνπ πξνθπιάζζεη απόιπηα από ηνλ παγεηό, ηελ ππεξζέξκαλζε, ηα 

άιαηα θαη ηηο νμεηδώζεηο 

 Φπζηθή θπθινθνξία ζεξκηθνύ πγξνύ 

 Νέεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκώ βάζεηο γηα επίπεδε & επηθιηλή 

ηνπνζέηεζε (κεραμοσκεπή) (Μνληέια RF) πνπ εμαζθαιίδνπλ αζθαιή θαη εύθνιε 

ηνπνζέηεζε  

 Νέα μοντέλα με αναμονή ανακσκλουορίας ή θερμοστοιτείοσ (Μοντέλα RS) 

 5 ρξόληα εγγύεζε 

ΣΔΧΝΗΚΑ ΧΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΖΛΗΑΚΩΝ ΘΔΡΜΟΗΦΩΝΩΝ ΓΗΠΛΖ &  
ΣΡΗΠΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ EL-160 SOL-TECH3/3,0 & EL-160 SOL-TECH 3 RF/3,0 

  

ΜΟΝΣΔΛΟ 

ΣΔΧΝΗΚΑ ΧΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

EL - 160 SOL-TECH 3 / 3,0 

EL - 160 SOL-TECH 3 RF / 3,0  

ΚΛΔΙΣΟ ΚΤΚΛΩΜΑ •  

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΔΡΜΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΤΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 



ΓΟΥΔΙΟ ΓΙΑΣΟΛΗ 
ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΟ ΔΩΣΔΡΙΚΑ ΣΟ 

ΓΟΥΔΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΛΛΔΚΣΩΝ 2 

ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΤΛΛΔΚΣΗ (m
2
) 1,5 

ΚΡΤΣΑΛΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΑΥΟΤ 4mm •  

ΜΟΝΩΗ ΤΛΛΔΚΣΗ ΟΡΤΚΣΟΒΑΜΒΑΚΑ 40 mm 

ΜΟΝΩΗ ΓΟΥΔΙΟΤ 
ΓΙΟΓΚΩΜΔΝΗ ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΗ  

42 kg/m
3
, ΥΩΡΙ HCFC 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ 3,7 kW, 230 V 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ  

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (mm) 

ΠΛΑΣΟ 2200 

ΒΑΘΟ 1580 

ΓΗΑΣΑΔΗ (mm) 
ΖΛΗΑΚΩΝ ΘΔΡΜΟΗΦΩΝΩΝ EL-160 SOL-TECH 3/3,0 & EL-160 SOL-TECH 3 RF/3,0 
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