
Δωρεάν. Ζεστό. Νερό. 
Solcrafte® Style 

Η νέα γενιά ηλιακών λύσεων με άψογη 
αισθητική.

No. 1 
στην Ιταλία 
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SOLCRAFTE

Μια επένδυση 
για τώρα και 
το μέλλον
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SOLCRAFTE

Επαναστατικά καινοτόμο – επαναστατική εξοικονόμηση ενέργειας – 
επαναστατικά διαφορετικό: Το πρώτο συμπαγές ηλιακό σύστημα ζεστού 
νερού Solcrafte Style

Το ενσωματωμένο σύστημα συλλέκτη-δοχείου 
αποθήκευσης του Solcrafte Style προσφέρει 
μια υψηλής ποιότητας – προσανατολισμένη 
στο σχεδιασμό – λύση, σε προσιτή τιμή. Με το 
σύστημα όλα-σε-ένα, το οποίο είναι μοναδικό 
στην αγορά, στόχος του Solcrafte είναι να 

συνδυάσει πρότυπα υψηλής ποιότητας 
με κορυφαίο σχεδιασμό. Ως εκ τούτου, η 
επαναστατική τεχνολογία του Solcrafte 
γίνεται γρήγορα νέος δείκτης αναφοράς για 
την αποτελεσματικότητα κόστους και την 
καινοτομία.

Πρωτοπόρος της ηλιακής βιομηχανίας – Κάτοχος του βραβείου σχεδιασμού της 
διεθνής έκθεσης ISH & υποψήφιο για τo „Γερμανικό Βραβείο Σχεδιασμού“.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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SOLCRAFTE

Οι ορυκτοί ενεργειακοί πόροι γίνονται πολύ πιο ακριβοί, λόγω της αύξησης τόσο 
του κόστους εξόρυξης, όσο και της ζήτησης από τις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Η αδιάκοπη ανοδική τάση στο κόστος της ενέργειας δεν φαίνεται να πλησιάζει 
στο τέλος. Επιπλέον, τα αυξανόμενα επίπεδα εκπομπών CO2 θερμαίνουν την 
ατμόσφαιρα μας και μπορεί να προκαλέσουν δραστική μεταβολή του κλίματος. 
Αυτό μας αναγκάζει να ασχοληθούμε με την ενέργεια με πιο υπεύθυνο τρόπο. 
Η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και η χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας είναι πλέον ο καλύτερος και πιο οικονομικός τρόπος εξοικονόμησης 
δαπανών και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η καινοτομία συναντά 
το σχεδιασμό

Τα καινοτόμα προϊόντα από την Solcrafte επιτρέπουν στον καθένα να 
αξιοποιήσει τον ήλιο για παραγωγή ενέργειας αποτελεσματικότερα. Η  
Solcrafte προσφέρει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας και αισθητικής, 
ηλιακές λύσεις, σε ελκυστικές τιμές. Το ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης 
του συλλέκτη Solcrafte Style διαθέτει εντυπωσιακή ευελιξία, υψηλή ποιότητα, 
αισθητική, καθώς και πολύ καλή σχέση απόδοσης-κόστους. 

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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Ηλιακός συλλέκτης και 
δοχείο αποθήκευσης ζεστού 
νερού σε ένα
Η λύση όλα-σε-ένα του  
Solcrafte Style:

4

Σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας Solar 3,2 mm
Κυψελοειδής θερμομόνωση ειδικά ανεπτυγμένη 
για τα Solcrafte, 99% διαφανής
Ανοξείδωτο δοχείο αποθήκευσης ενσωματωμένο στο συλλέκτη χωρητικότητας 
100, 150 ή 200 λίτρων (ανάλογα με το μοντέλο), με μοναδικά πατενταρισμένο  
σωλήνα και καπάκι σύνδεσης 
Καινοτόμο πλαίσιο κατασκευασμένο από πολυστρωματικό πάνελ αλουμίνιου με 
ενδιάμεση μόνωση 30 mm αφρού σκληρής πολυουρεθάνης (PUR) στις πλευρές και   
στην πλάτη του συλλέκτη 
Βάσεις εγκατάστασης
Βαλβίδα εξαέρωσης: προστατεύει το σύστημα από υποπίεση
Βαλβίδα ασφαλείας: προστατεύει το σύστημα από υπερβολική πίεση  
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Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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SOLCRAFTE

ΖΕΣΤό νΕρό

Κρύό νΕρό

ΔΙΚΤύό ύΔρΕύΣΗΣ

ΑύΤόΜΑΤΗ θΕρΜόΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑλΒΙΔΑ

ΠρόΣ ΚΑΤΑνΑλωΣΗ

Η τεχνολογία.
Η ιδέα είναι απλή, ωστόσο ευφυής: Το 
νερό θερμαίνεται και αποθηκεύεται στον 
ηλιακό συλλέκτη απευθείας. Το γεγονός ότι 
ο ήλιος θερμαίνει απευθείας το νερό προς 
κατανάλωση, προσφέρει τρία σημαντικά 
πλεονεκτήματα: Δεν υπάρχουν απώλειες 
μεταφοράς, δεν απαιτείται κυκλοφορία για την 
θέρμανση του νερού και η απλότητα εγγυάται 
την αποφυγή λαθών στην τοποθέτηση. Η 
ελάχιστη ποσότητα ακτινοβολίας μπορεί να 
μετατραπεί σε θερμότητα και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα 
σημαντικά υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης 
και εξοικονόμηση κόστους ενέργειας για τη 
θέρμανση του νερού έως και 80% ετησίως, 
πολύ καλύτερα από τους συμβατικούς 
ηλιακούς.

Τό ΣύΣΤΗΜΑ όλΑ-ΣΕ-ΕνΑ
• Συλλέκτης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο    
  δοχείο 
• Μοντέρνος σχεδιασμός 
• Βέλτιστη τιμή 
• Εξοικονόμηση κόστους έως και 80% για 
  παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 
• Εύκολη εγκατάσταση με εξοικονόμηση 
  χρόνου κατά 50% σε σύγκριση με τα 
  συμβατικά συστήματα θερμοσίφωνα 
• Ελάχιστη συντήρηση 
• 5-ετής εγγύηση 
• Ζεστό νερό 365 ημέρες το χρόνο (με 
  προαιρετική ηλεκτρική αντίσταση)

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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H καθαρή 
συνείδηση 
συμβαδίζει 
με όλα τα 
προϊόντα μας

SOLCRAFTE

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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ΑΙΣθΗΤΙΚΗ. ΜόνΑΔΙΚόΤΗΤΑ. 
ΕύΕλΙΞΙΑ.
Ο σύγχρονος, διαχρονικός σχεδιασμός της σειράς προϊόντων 
Style δημιουργεί νέες τάσεις. Τα Solcrafte Style διαθέτουν 
εκλεπτυσμένο σχεδιασμό: η αισθητική, η λειτουργικότητα και 
τα υλικά έχουν συνδυαστεί άψογα σε μία τέλεια ισορροπημένη 
μονάδα. Δυνατότητα εγκατάστασης σε επικλινής στέγη, 
επίπεδη οροφή, περιβάλλοντα χώρο, βεράντα ή όπου αλλού 
σκεφτείτε εσείς: Η σειρά Style προσαρμόζεται τέλεια στις 
συνθήκες κάθε χώρου.

SOLCRAFTE

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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SOLCRAFTESOLCRAFTE

Γιατί να επιλέξετε ένα ηλιακό 
σύστημα Solcrafte?
Το μέλλον ανήκει στην ηλιακή ενέργεια: είναι και θα 
είναι πάντα ανεξάντλητη. Η εξοικονόμηση ενέργειας 
προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, 
αυξάνει την ενεργειακή αυτονομία και σας εξοικονομεί 
χρήματα. Τα προϊόντα της Solcrafte είναι ένας τέλειος 
συνδυασμός κορυφαίου σχεδιασμού, υψηλής τεχνολογίας 
και βέλτιστης τιμής.

λειτουργεί 
περισσότερο 
από 2.500 ώρες 
ετησίως δωρεάν: 
το δικό σας 
Solcrafte Style

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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Τα κέρδη.

Απόσβεση σε λιγότερο από 4 χρόνια. Εξοικονομήστε έως 
και 80% του ενεργειακού κόστους για την παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης.

Το ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης στον συλλέκτη από την Solcrafte επιτρέπει στον ήλιο να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικά για την παραγωγή ενέργειας και καθιστά δυνατή την μείωση του ενεργειακού κόστους τώρα και 
στο μέλλον. Ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο προσιτή οικονομικά η χρήση της ηλιακής ενέργειας.

Κάντε κάτι θετικό για το περιβάλλον και εξοικονομήστε έως και 1.180 kg εκπομπών CO2 ετησίως με ηλιακά συστήματα 
Solcrafte. Θα συμβάλλετε σημαντικά σε ένα βιώσιμο μέλλον και θα επιτρέψετε στις μελλοντικές γενιές να απολαύσουν 
επίσης μια υψηλής ποιότητας ζωή. 

* Υπολογισμός για την εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης: λογισμικό προσομοίωσης Polysun

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  *

Μοντέλο Solcrafte Style Ενεργειακές απαιτήσεις       
(kWh / έτος)

Συνολική απόδοση 
συλλεκτών (kWh)

Συνολική ηλιακή 
κάλυψη (%)

Style 100 1.067,1 785,3 74 %
Style 150 1.600,2 1.374,3 85 %
Style 200 2.133,8 1.879,2 88 %

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Τοποθεσία Κεντρική Ιταλία (Ρώμη)

Γωνία κλίσης 45°

Κατεύθυνση Νότια

Θερμοκρασία ζεστού νερού 40°C

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2

Κατά προσέγγιση 868,5 Kg

74% 85% 88%

Style 100 Style 150 Style 200

λειτουργεί 
περισσότερο 
από 2.500 ώρες 
ετησίως δωρεάν: 
το δικό σας 
Solcrafte Style

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Το Προϊόν. Η επανάσταση στα ηλιακά ζεστού νερού: Ο συλλέκτης της 
Solcrafte Style με το ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης 
εντυπωσιάζει με την συμπαγή κατασκευή του, την απλότητα 
του, την οικονομική αποδοτικότητα και το κορυφαίο 
σχεδιασμό.

Solcrafte Style 
To Solcrafte Style διαθέτει ανοξείδωτο δοχείο 
αποθήκευσης ενσωματωμένο στο συλλέκτη. Το δοχείο 
αποθήκευσης αποτελείται από αριθμό οριζόντιων 
σωλήνων, ανάλογα με το μέγεθος (Solcrafte Style 200, 
150 ή 100). Οι σωλήνες κατασκευάζονται από υψηλής 
ποιότητας, ανοξείδωτο χάλυβα (EN 1.4521), ο οποίος 
είναι κατάλληλος για χρήση με πόσιμο νερό. 

Για περιοχές με κακή ποιότητα νερού, η 
Solcrafte έχει αναπτύξει μία ειδική εσωτερική 
συνθετική επίστρωση, υψηλής απόδοσης και 
αντιδιαβρωτικής αντοχής, για τους σωλήνες του 
δοχείου αποθήκευσης. Solcrafte 
Style Plus: Ένα πραγματικό «+» 
για μεγαλύτερης διάρκειας ζωή και 
καλύτερη απόδοση.

Solcrafte Style Plus

Περιλαμβάνονται στην παράδοση: Προαιρετικά εξαρτήματα:

Προϊόν, στηρίγματα τοποθέτησης (για επίπεδη οροφή, επικλινή 
στέγη), βαλβίδα εξαερισμού, βαλβίδα ασφαλείας. Ηλεκτρικές αντιστάσεις1

1 Ηλεκτρικά στοιχεία θέρμανσης: Μία ηλεκτρική αντίσταση 2 kW μπορεί να εγκατασταθεί για την θέρμανση ολόκληρου ή μερικού (~40 λίτρα) όγκου 
νερού για μέγιστη οικονομία. Εναλλακτικά για αντιπηκτική προστασία μία ηλεκτρική αντίσταση (200 W) προστατεύει το ολοκληρωμένο σύστημα 
αποθήκευσης-συλλέκτη από βλάβες λόγω έντονου παγετού.

Ανοδιωμένο πλαίσιο: Το Solcrafte Style είναι επίσης διαθέσιμο με ανοδιωμένο πλαίσιο, με επιπλέον χρέωση.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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Solcrafte Style 100

Solcrafte Style 150

SOLCRAFTE
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Solcrafte Style 200

Μέγεθος Style 200 Style 150 Style 100
Συνολική επιφάνεια συλλέκτη 2,4 m2 1,75 m2 1,1 m2

Διαστάσεις (Μ x Π x Β) 2.184 x 1.100 x 212 mm 2.184 x 800 x 212 mm 2.184 x 510 x 212 mm

Βάρος (κενό, χωρίς εξαρτήματα) 75 kg 60 kg 40 kg

Χωρητικότητα 195 λίτρα 145 λίτρα 90 λίτρα

Υλικό δοχείου Ανοξείδωτο ατσάλι Ανοξείδωτο ατσάλι Ανοξείδωτο ατσάλι

Επίστρωση εσωτερικά (έκδοση Plus) Πλαστικοποίηση υψηλής αντοχής Πλαστικοποίηση υψηλής αντοχής Πλαστικοποίηση υψηλής αντοχής

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 100 °C 100 °C 100 °C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar / 6 bar max 4 bar / 6 bar max 4 bar / 6 bar max

Ηλεκτρική αντίσταση για θέρμανση * 2 kW 2 kW 2 kW

Ηλ. αντ. για αντιπηκτική προστασία * 200 W 200 W 200 W

Συνδέσεις για κρύο/ζεστό νερό 2 x ¾” αρσενικό σπείρωμα 2 x ¾” αρσενικό σπείρωμα 2 x ¾” αρσενικό σπείρωμα

Περιλαμβάνονται στηρίγματα για Επίπεδη οροφή / κεραμοσκεπή Επίπεδη οροφή / κεραμοσκεπή Επίπεδη οροφή / κεραμοσκεπή

Εγγύηση 5 χρόνια 5 χρόνια 5 χρόνια

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

*   Προαιρετικά



theros.gr/solcrafte

Εισαγωγή/Διανομή:
Θέρος Ο.Ε. 

Έδρα: Ι. Καραβέλα, Περιβόλια 
Λευκάδα, 31100
Τ: 26450-22299
F: 26450-22208
info@theros.gr

Κατασκευαστής:
Solcrafte® - a business unit of 

KIOTO Clear Energy AG 
Industriepark, Solarstraße 1 
9300 St. Veit/Glan, Austria
T: +43 (0) 4212 28300 – 0 

F: +43 (0) 4212 28300 – 88499 
info@solcrafte.com 
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