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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ
ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
New Generation
AMCOR HELLAS
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Η εταιρεία µας δραστηριοποιείται από το 2007 στη Μελέτη-Εφαρµογή
Εµπορία Επαγγελµατικής Ψύξης, Κλιµατισµού, Εξαερισµού &
Ηλιακών Συστηµάτων, παρουσιάζει αλµατώδη ανάπτυξη και ποιοτικά
διευρυνόµενο πελατολόγιο. Απευθυνόµαστε σε ιδιώτες, µικρές,
µεσαίες & µεγάλες επιχειρήσεις µε προϊόντα και κάθετες λύσεις
ανάλογα µε τις ανάγκες τους.
Η εµπειρία µας, η συνέπεια και η εργατικότητά µας ανταµείφθηκε
µε την αποκλειστική εµπορία και διάθεση, των ηλιακών συστηµάτων
τα οποία εντάχθηκαν στις δραστηριότητές µας το 2015.
H AMCOR HELLAS στήθηκε σε ένα αυστηρά πελατοκεντρικό
προσανατολισµό µε στόχο την ικανοποίηση του πελάτη µέσω της
υψηλής ποιότητας των προϊόντων της και των παρεχόµενων
υπηρεσιών της.
Αποστολή της AMCOR HELLAS είναι η διαρκής παροχή τεχνολογικά
προηγµένων και αξιόπιστων Συστηµάτων σε συνδυασµό µε την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη
λειτουργία και η µέγιστη απόδοση των λύσεων που προτείνει και
χρησιµοποιούν οι πελάτες της.
Το ανθρώπινο δυναµικό της AMCOR HELLAS διαθέτει πολύχρονη
εµπειρία στο συγκεκριµένο αντικείµενο και στη φροντίδα των
πελατών, αποτελεί δε ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της
επενδύοντας διαρκώς στην ποιοτική αναβάθµιση των γνώσεών του.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από τη συνεχή µείωση των παραδοσιακών πηγών ενέργειας µε
αποτέλεσµα αυτές να γίνονται όλο και πιο ακριβές (πχ πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια).Υπάρχει όµως
µια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας που η χώρα µας την διαθέτει άφθονη και δωρεάν. Η Ηλιακή!
Όταν...
211 κατά µέσο όρο καταγράφονται οι µέρες ηλιοφάνειας στην Ελλάδα
78% των αναγκών σε ζεστό νερό σε ετήσια βάση για τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις καλύπτονται από ηλιακά συστήµατα
1600 κιλοβατόρες είναι η ελάχιστη εξοικονόµηση από την χρήση ηλιακού
θερµοσίφωνα σε ηλεκτρικό ρεύµα (για οικιακή κατανάλωση)
Η εγκατάσταση σήµερα ενός Ηλιακού Θερµοσίφωνα δεν είναι απλή
πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα που συνδυάζει την υψηλή απόδοση µε
την οικονοµία. Επιλέγοντας την χρήση ενός Ηλιακού Θερµοσίφωνα
Εξασφαλίζω:
Μειωµένη κατανάλωση ρεύµατος
Άµεσα διαθέσιµο ζεστό νερό
για όλες τις καθηµερινές µας ανάγκες
Σηµαντική οικονοµική ελάφρυνση του
λογαριασµού του ηλεκτρικού ρεύµατος
Συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
µέσω της µείωσης ρύπων διοξειδίου
του άνθρακα

Εφαρµογές σε:

Οικίες
Βιοµηχανίες
Νοσοκοµεία
Ξενοδοχεία
Κατασκηνώσεις
Επαγγελµατικούς χώρους
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Inox Solar Systems
New Generation
10 έτη εγγύηση
Εσωτερικό θερµοδοχείου & µανδύα
από ανοξείδωτο ατσάλι INOX AISI 316L
Καθαρό ζεστό νερό
Τετραπλάσια αντοχή
Μοναδικός επιλεκτικός συλλέκτης υψηλών προδιαγραφών
Σταθερή υψηλή απόδοση
Αξιόπιστη λειτουργία
Απεριόριστη διάρκεια ζωής

Αυξήστε τα ηµερήσια λίτρα ζεστού νερού µε το σύστηµα
AMCOR SOLAR KIT ENERGY
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ INOX
ΤΥΠΟΣ
Συλλέκτης
Ολική επιφάνεια
∆ιαστάσεις συλλέκτη ΥχΠΛχΠΑ(mm)
Θερµοδοχείο
∆ιαστάσεις θερµοδοχείου ΜΗΚΟΣ (mm) / ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ
Αντίσταση
Πίεση δοκιµής θερµοδοχείου
Πίεση Λειτουργίας
∆ιαστάσεις συστήµατος MxΠxΥ(mm)
Βάρος συστήµατος µε νερό

160LT C/L
2,0m²

160LT C/L
2,5m²

200LT C/L
2,5m²

200LT C/L
4,0m²

A200
2,0m²
2000χ1000χ100
145L
1285/Ø500
3500W/230V
10bar
8bar
2000x1000x2000
268kg

A250
2,5m²
2000χ1250χ100
145L
1285/Ø500
3500W/230V
10bar
8bar
2000x1250x2000
278kg

A250
2,5m²
2000χ1250χ100
186L
1285/Ø580
3500W/230V
10bar
8bar
2000x1250x2000
312kg

2XA200
4,0m²
2000χ2080χ100
186L
1285/Ø580
3500W/230V
10bar
8bar
2000x2080x2000
360kg

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για λόγους αναβάθµισης του προϊόντος

Υλικό εσωτερικού δοχείου ΙΝΟΧ AISI 316L & ΙΝΟΧ AISI 316L στο µανδύα
Εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία µε ράβδο από 90% Μαγνήσιο 32Χ500 (mm) για υψηλή προστασία µε µεγάλη διάρκεια
Η συγκόλληση των µεταλλικών µερών γίνεται µε την µέθοδο TIG
Θερµοµόνωση δοχείου µε αυτοσβενόµενη ( DIN 4102) πολυουρεθάνη, υψηλής πυκνότητας (48kg/m3-DIN 53420)
Προστασία κλειστού κυκλώµατος µε βαλβίδα ασφαλείας στα 1,5 bar
Προστασία του δικτύου νερού µε βαλβίδα ασφαλείας και αντεπιστροφής στα 8 bar
Εξωτερική επένδυση από προβαµµένο (RAL 9007) γαλβανιζέ έλασµα µε τυπωµένα
όλα τα τεχνικά στοιχεία και το λογότυπο της
για αποφυγή αποµιµήσεων
Ανοξείδωτη ηλεκτρική αντίσταση 3,5kw επικαθήµενη µε εξωτερικά ανοξείδωτα µπουλόνια, για εύκολη αντικατάσταση
∆ιατίθεται σε διπλής και τριπλής ενέργειας

Solar Systems
Solon New Generation
10 έτη εγγύηση για το συλλέκτη
και 6 έτη εγγύηση για το θερµοδοχείο
Θερµοδοχείο µε υγρή επισµάλτωση,
τύπου Direct (DIN4753-3) απόλυτα ασφαλές
για την δηµόσια υγεία
Περισσότερο ζεστό νερό το χειµώνα
µε ελάχιστη ηλιοφάνεια
Μοναδικός επιλεκτικός συλλέκτης
υψηλών προδιαγραφών
Ιδανική λύση για αξιόπιστη λειτουργία
Τέλειο αισθητικό αποτέλεσµα
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Αυξήστε τα ηµερήσια λίτρα ζεστού νερού µε το σύστηµα
AMCOR SOLAR KIT ENERGY

6

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΘΕΡΜΟ∆ΟΧΕΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ SOLON
ΤΥΠΟΣ

120LT C/L
2,0m2

Συλλέκτης
A200
Ολική επιφάνεια
2,0m²
∆ιαστάσεις συλλέκτη ΥχΠΛχΠΑ(mm) 2000χ1000χ100
110L
Θερµοδοχείο

160LT C/L
2,0m²

160LT C/L
2,5m²

200LT C/L
2,5m²

200LT C/L
4,0m²

250LT C/L
4,0m²

300LT C/L
5,0m²

500LT C/L
6,0m²

A200
2,0m²
2000χ1000χ100
145L

A250
2,5m²
2000χ1250χ100
145L

A250
2,5m²
2000χ1250χ100
190L

2XA200
4,0m²
2000χ2080χ100
190L

2XA200
4,0m²
2000χ2080χ100
242L

2XA250
5,0m²
2000χ2580χ100
276L

3XA200
6,0m²
2000χ3160χ100
454L

∆ιαστάσεις θερµοδοχείου
1065/Ø500
1700/Ø750
ΜΗΚΟΣ (mm) / ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ
1285/Ø500
1285/Ø500
1285/Ø580
1285/Ø580
1555/Ø580
1785/Ø580
3500W/230V
3500W/230V
Αντίσταση
3500W/230V
3500W/230V
3500W/230V
3500W/230V
3500W/230V
3500W/230V
15bar
15bar
Πίεση δοκιµής θερµοδοχείου
15bar
15bar
15bar
15bar
15bar
15bar
10bar
10bar
Πίεση Λειτουργίας
10bar
10bar
10bar
10bar
10bar
10bar
∆ιαστάσεις συστήµατος MxΠxΥ(mm) 2000x1000x2000 2000x1000x2000 2000x1250x2000 2000x1250x2000 2000x2080x2000 2000x2080x2000 2000x2580x2100 2000x3160x2100
Βάρος συστήµατος µε νερό
225kg
780kg
270kg
281kg
340kg
380kg
445kg
539kg

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για λόγους αναβάθµισης του προϊόντος

Υλικό εσωτερικού δοχείου: ∆ιπλή στρώση υγρής επισµάλτωσης
Εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία µε ράβδο από 90% Μαγνήσιο 32Χ500 (mm) για υψηλή προστασία µε µεγάλη διάρκεια
Η συγκόλληση των µεταλλικών µερών γίνεται µε την µέθοδο TIG
Θερµοµόνωση δοχείου µε αυτοσβενόµενη (DIN 4102) πολυουρεθάνη, υψηλής πυκνότητας (48kg/m3-DIN 53420)
Προστασία κλειστού κυκλώµατος µε βαλβίδα ασφαλείας στα 1,5 bar
Προστασία του δικτύου νερού µε βαλβίδα ασφαλείας και αντεπιστροφής στα 10 bar
Προστασία του δοχείου από υψηλή πίεση και θερµοκρασία µε βαλβίδα πίεσης στα 10 bar και θερµοκρασίας στους 99οC
η οποία αποτρέπει την δηµιουργία αλάτων λόγω βρασµού
Εξωτερική επένδυση από προβαµµένο (RAL 9007) γαλβανιζέ έλασµα µε τυπωµένα όλα τα τεχνικά στοιχεία
και το λογότυπο της
για αποφυγή αποµιµήσεων
Ανοξείδωτη ηλεκτρική αντίσταση 3,5kw επικαθήµενη µε εξωτερικά ανοξείδωτα µπουλόνια, για εύκολη αντικατάσταση
∆ιατίθεται σε διπλής και τριπλής ενέργειας

HL New Generation
10 έτη εγγύηση για το συλλέκτη και 6 έτη εγγύηση
για το θερµοδοχείο
Οριζόντιος επιλεκτικός συλλέκτης για ηλιακό σύστηµα
χαµηλού ύψους
Ιδανική λύση για αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες
Μοναδικός σχεδιασµός & τεχνολογία
Θερµοδοχείο µε υγρή επισµάλτωση, τύπου Direct
(DIN 4753-3) ασφαλές για την υγεία
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Υλικό εσωτερικού δοχείου: ∆ιπλή στρώση υγρής επισµάλτωσης
Εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία µε ράβδο από 90% Μαγνήσιο 32Χ500mm για υψηλή προστασία µε µεγάλη διάρκεια
Η συγκόλληση των µεταλλικών µερών γίνεται µε την µέθοδο TIG (συγκόλληση µε αδρανές αέριο)
Θερµοµόνωση δοχείου µε αυτοσβενόµενη ( DIN 4102) πολυουρεθάνη, υψηλής πυκνότητας (48kg/m3-DIN 53420)
Προστασία κλειστού κυκλώµατος µε βαλβίδα ασφαλείας στα 1,5 Bar
Προστασία του δικτύου νερού µε βαλβίδα ασφαλείας και αντεπιστροφής στα 10 Bar
Προστασία του δοχείου από υψηλή πίεση και θερµοκρασία µε βαλβίδα πίεσης στα 10 Bar και θερµοκρασίας στους 99οC
Εξωτερική επένδυση από προβαµµένο (RAL 9007) γαλβανιζέ έλασµα µε τυπωµένα όλα τα τεχνικά στοιχεία και το λογότυπο της
για αποφυγή αποµιµήσεων
Ανοξείδωτη ηλεκτρική αντίσταση 3,5kw επικαθήµενη µε εξωτερικά ανοξείδωτα µπουλόνια, για εύκολη αντικατάσταση
∆ιατίθεται σε διπλής και τριπλής ενέργειας
Οι συλλέκτες επίπεδης επιφάνειας τύπου ΗL, διαθέτουν Strip και Full face επιλεκτική επιφάνεια
Το κέλυφος του συλλέκτη, κατασκευάζεται από ένα ενιαίο προβαµµένο (UV protected color) ειδικό φύλλο λαµαρίνας το οποίο
διαθέτει πιστοποιητικό δοκιµών για αντοχή σε παράκτιες περιοχές. Είναι ειδικά σχεδιασµένο για να εναρµονίζεται µε τα υπόλοιπα
µέρη του συλλέκτη δίνοντάς του στιβαρότητα, αντοχή και συµβάλλοντας στην διατήρηση της απόδοσης του στο πέρασµα του χρόνου
Ο υαλοπίνακας του συλλέκτη HL είναι τύπου Clearlight, υψηλής διαπερατότητας, ασφαλείας και χαµηλής περιεκτικότητας
σε σίδηρο (Low Iron), που αυξάνει την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του συλλέκτη και αντιστοίχως την απόδοση του
Ο συλλέκτης HL διαθέτει ισχυρή µόνωση ειδικού Ορυκτοβάµβακα, κατασκευασµένου να µην δηµιουργεί εκνεφώµατα
στις υψηλές θερµοκρασίες, τα οποία επικάθονται σταδιακά εσωτερικά του υαλοπίνακα µειώνοντας την διαπερατότητα του

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AMCOR HL
Συλλέκτης
Ολική επιφάνεια
∆ιαστάσεις συλλέκτη ΎψοςxΠλάτοςxΠάχος (mm)
Θερµοδοχείο
∆ιαστάσεις Θερµοδοχείου µήκος / διάµετρος (mm)
Αντίσταση
Πίεση δοκιµής θερµοδοχείου
Πίεση Λειτουργίας
Βάρος συστήµατος µε νερό
∆ιαστάσεις συστήµατος MxΠxΥ(m)

AMCOR HL
150LT C/L 2,0m²
HL200
1,88m2
1960x960x80
145L
1285/Φ500
3500W/230V
15bar
10bar
290kgr
2,0 x 1,4 x 1,17 (m)

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για λόγους αναβάθµισης του προϊόντος

Αυξήστε τα ηµερήσια λίτρα ζεστού νερού µε το σύστηµα
AMCOR SOLAR KIT ENERGY

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Θερµοδοχείο 150Lt, 200Lt, 300Lt, 500Lt, 750Lt, 1000Lt
∆ιπλής ή τριπλής ενεργείας
Ηλιακοί Συλλέκτες µε συνδυασµό κατόπτρων 2,0m2 & 2,5m2
Κιτ αυτοµατισµού µε:
Κυκλοφορητή κυκλώµατος ηλιακών wilo
Απαερωτή
Βαλβίδα αντεπιστροφής
Βάνα πλήρωσης/εκκένωσης
Βαλβίδα ασφαλείας 6Bar
Μανόµετρο, θερµόµετρο, βάνες αποµόνωσης
Ρυθµιστή ροής
Ψηφιακός διαφορικός θερµοστάτης
∆οχείο διαστολής για ηλιακό σύστηµα
Αντιψυκτικό/θερµικό υγρό

Ηλιακοί Συλλέκτες

∆ιαφορικός
θερµοστάτης

Ζεστό νερό
κατανάλωσης
Μπόιλερ

Λέβητας

Κυκλοφορητής

Κρύο νερό

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Ο απορροφητής του συλλέκτη
είναι Επιλεκτικός (FULLPLATE)
αποτελούµενος από σωλήνες χαλκού, τύπου άρπας, µε συγκόλληση laser welded
Πλαίσιο από ισχυρό ανοδιοµένο αλουµίνιο, που προσδίδει στιβαρή
και µακράς ζωής κατασκευή
Κρύσταλλο ασφαλείας (tempered), διάφανο, χαµηλής περιεκτικότητας
σε σίδηρο (Low iron) και υψηλής διαπερατότητας στην ακτινοβολία,
προσδίδοντας την µέγιστη δέσµευσή της
Η θερµοµόνωση είναι Υβριδική, χηµικά αδρανής, αποτελούµενη από άκαµπτη
πολυουρεθάνη/25/40 και πετροβάµβακα/30/50 µε δύο φύλλα αλουµινίου,
που την προστατεύουν από στρεβλώσεις λόγω υγρασίας
τον χειµώνα και υψηλές θερµοκρασίες το καλοκαίρι
Τα χαρακτηριστικά της θερµοµόνωσης διατηρούνται αµετάβλητα στον χρόνο
και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων
Η µόνωση των χαλκοσωλήνων στα σηµεία όπου απαιτείται, γίνεται
µε ειδική σιλικόνη και λάστιχο EPDM
Πίεση λειτουργίας στα 8bar και πίεση δοκιµής στα 16bar

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΧΑΛΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μονάδα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ AMCOR

Τύπος
Εξωτερικές διστάσεις (ΎψοςxΜήκοςxΠάχος)
Συνολική επιφάνεια
Επιφάνεια απορροφητή
Βάρος (κενός)
Χωρητικότης (θερµικού υγρού)
Πλαίσιο/Πάχος
Κρύσταλλο

mm
m2
m2
Kg
L
mm

AMCOR A200
AMCOR A250
1985x985x103
1985x1235x103
1,96
2,46
1,83
2,33
39
49
2
2,5
Πλαίσιο αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής / 1,1mm
Κρύσταλλο αφαλείας (Tempered) Low Iron

Θερµική µόνωση (πίσω)/ Πάχος/Πυκνότητα

mm/ Kg/m3

Θερµική µόνωση (πλευρική)/ Πάχος/Πυκνότητα
Πλάτη (πίσω)/Πάχος
Μαύρο φύλλο Αλουµινίου
Απορροφητής

mm/Kg/m3
mm

Τεχνικά δεδοµένα

Απορροφητικότητα
Εκποµπή
Οριζόντιοι σωλήνες χαλκού διάµετρος/πάχος
Κάθετοι σωλήνες χαλκού διάµετρος/πάχος
Αριθµός καθέτων σωλήνων χαλκού
Σύνδεσµοι χαλκού Ø22
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
Μέσον µεταφοράς θερµότητος
Τοποθέτηση

Άκαµπτη πολυουρεθάνη / 25/40
Προβαµµένο µεταλικό φύλλο / 0,5
Τοποθετείται µεταξύ της πίσω µόνωσης και απορροφητή για αντανάκλαση
Χάλκινοι σωλήνες τύπου άρπας, επιλεκτική επιφάνεια φύλλου αλουµινίου
(FULLPLATE), κολλήσεις laser welded
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ΒΑΣΗ
Εν θερµώ γαλβανισµένος χάλυβας
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
∆ώµατος
∆ιατίθεται βάση εν θερµώ γαλβανισµένη
& ηλεκτροστατικά βαµµένη

Κεραµοσκεπής

Άκαµπτη πολυουρεθάνη / 25/40 & πετροβάµβακας / 30/50
Αυτός ο πετροβάµβακας είναι ειδικά σχεδιασµένος για συλλέκτες,
είναι χηµικά αδρανής, οι ιδιότητές του διατηρούνται σταθερές
στην διάρκεια του χρόνου και δεν επιτρέπει την δηµιουργία παρασίτων

10
Μείγµα νερού και µονοπροπυλενογλυκόλης
Κάθετα

ε
λευτείτ
λ
α
τ
ε
µ
Εκ
ια
ή ενέργε
κ
ια
λ
η
ν
τη
ρεάν
Είναι Δω

AMCORHELLAS
Αποκλειστική ∆ιάθεση των Ηλιακών AMCOR
Τράλλεων 145 B & Βεΐκου 77
Γαλάτσι 11146, ΑΘΗΝΑ
2102138000 & 2102775309
info@amcorhellas.gr
www.amcorhellas.gr

