
ΜΕΙΩΣΤΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

από Ανοξείδωτο Ατσάλι και Σμάλτο

Ηλιακοί ΘερμοσίφωνεςΗλιακοί Θερμοσίφωνες
τύπουτύπου  GlassGlass



ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΑ (BOILER)
Θερμοδοχείο κατασκευασμένο από ειδικό χάλυβα DIN 1203-St 37-2 
2,5mm επισμαλτωμένο κατά DIN 4753 Teil3 enamel.
Εναλλάκτης θερμότητας από ειδικό χάλυβα.
Μόνωση θερμοδοχείου οικολογικής πολυουρεθάνη πυκνότητας d≥40Kg/m³.
Eξωτερικό περίβλημα MALTEZOS glass από αντιμαγνητικό ανοξείδωτο ατσάλι 
304 ΒΑ / Εξωτερικό περίβλημα MALTEZOS sunpower από χάλυβα με ειδική 
αντιδιαβρωτική προστασία 
.Ακροσωλήνιο εξαέρωσης με τάπα.
Ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη ασφαλείας.
Ανόδιο μαγνησίου για προστασία από τη διάβρωση.
Έξοδος ζεστού νερού.
Έξοδος  κλειστού κυκλώματος.

Δοχείο διαστολής από χαλκό.
Βαλβίδα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος.

Είσοδος κρύου νερού.
Εναλλάκτης επισμαλτωμένος για σύνδεση με την κεντρική θέρμανση
(μόνο για μπόϊλερ τριπλής ενέργειας).

Λύσεις για κάθε τύπο κατοικίας με ποιότητα και αισθητική

Σειρά MALTEZOS glass

Αποδοτική και ασφαλής επένδυση

Σειρά MALTEZOS sunpower

   Οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες σε συνδυασμό με την επιβάρυνση του περιβάλοντος καθιστούν 
ιδιαίτερα επιτακτική την ανάγκη εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η ανάγκη για ζεστό 
νερό χρήσης ικανοποιείται άριστα από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.
   Η βιομηχανία  ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. για περισσότερο από σαράντα χρόνια επικεντρώνεται στη 
παραγωγή προϊόντων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.
   Οι Ηλιακοί θερμοσίφωνες MALTEZOS GLASS και MALTEZOS SUNPOWER ξεχωρίζουν για την 
ποιότητά τους την ελκυστική τους τιμή και την αξιοπιστία τους. 

   Η βιομηχανία ΜΑΛΤΕΖΟΣ με την προηγμένη τεχνολογία της παράγει από την ίδρυσή της, το έτος 1977, 
υψηλής  ποιότητας ηλιακούς θερμοσίφωνες οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών σε ζεστό νερό
χρήσης για κατοικίες, μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τα προϊόντα 
της εταιρίας εξάγονται επι σειρά ετών σε χώρες της Ευρώπης , της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.  
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Από  Ατσάλι και Σμάλτο

ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Ηλιακοί ΘερμοσίφωνεςΗλιακοί Θερμοσίφωνες
τύπουτύπου  GlassGlass

ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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