
Η εταιρία

Η κατασκευάστρια εταιρία ADVACE APPLICA-
TIONS δραστηριοποιείται στον χώρο της ηλιακής 
ενέργειας από το 1992, πάντα πρωτοπόρος στον 
τομέα μελέτης και κατασκευής. Επιστέγασμα 
των εμπειριών της αποτελεί η κατασκευή boiler 
εξ΄ολοκλήρου από καθαρό χαλκό.
Η επιλογή του χαλκού σαν πρώτη ύλη για 
την κατασκευή του boiler και του συλλέκτη 
προστατεύουν απόλυτα το σύστημα από 
διαβρώσεις - οξειδώσεις και ηλεκτρόλυση. Οι 
τιμές των συντελεστών θερμικής αγωγιμότητας 
του χαλκού σε σύγκριση μετ άλλα μέταλα 
εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση.
Η τεχνολογία που εφαρμόζεται στη συγκόληση 
του boiler σε συνάρτηση με την απεριόριστη διάρκεια ζωής του χαλκού, αποτελούν τον ιδανικό 
συνδυασμό και συνιστούν την μοναδική επιλογή.
Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες ADVANCE έχουν υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ όλα τα προϊόντα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης, καταλληλότητας και ποιότητας (ΕΛΟΤ, CE, κα.).
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο καθιστούν τα ηλιακά συστήματα AD-
VANCE πρωτοποριακά. Η προσήλωση της εταιρίας στην ποιότητα, η συνέπεια και η τεχνική υποστήριξη που 
παρέχεται όλα αυτά τα χρόνια έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού.
Είναι η σωστή επιλογή για την οικογένεια αφού εξασφαλίζει άμεση απόσβεση του κόστους αγοράς και παρέχει 
εξοικονόμιση ενέργειας και οικονομία στον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς και τεχνική υποστήριξη για μια 
ζωή.

Glass & Copper Series

Ηλιακά συστήματα

Οικονομία      Πιστότητα Λειτουργίας     Ποιότητα & Αισθητική     Τεχνική υποστήριξη

η σωστή επιλογή εξοικονόμησης ενέργειας, ζεστό νερό Χειμώνα - Καλοκαίρι
ηψηλή απόδοση με επιλεκτικούς συλλέκτες προηγμένης τεχνολογίας
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Αξιόπιστος Συλλέκτης Θωρακισμένο boiler

ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
Πλαίσιο από ανοδιωμένο προφίλ 
αλουμινίου στεγανοποιημένο 
περιμετρικά μεταξύ κρυστάλλου και 
πλαισίου.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Απορροφητής με 
επιλεκτική συλλεκτική 
επιφάνεια ενισχυμένη με επίστρωση 
κράματος χρωμίου και 
νικελίου με συντελεστή 
απορρόφησης ηλιακής 
ακτινοβολίας α=0,95 
και εκπομπής ε=0,05 
συγκολλημένος με 
τεχνολογία LASER για 
άμεση μετάδοση της 
θερμότητας προς το 
θερμικό υγρό.

ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κρύσταλλο άθραυστο (security) πάχους 4mm 
χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια σιδήρου (Low iron) 
ανθεκτικό σε χαλαζόπτωση, εναλλαγές της θερμοκρασίας κ.α.

ΜΟΝΩΣΗ από πετροβάμβακα πάχους 30mm -10kg/m3 με 
πλευρικές ενισχύσεις πάχους 20mm για μηδενική απώλεια 
θερμότητος.

Βάση στήριξης από γαλβανιζέ χάλυβα πάχους 2mm, χωρίς 
συγκολλήσεις για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Εξωτερικό περίβλημα 
ιδιαίτερα ανθεκτικό 
σε οξείδωση και 
διάβρωση με την 
εγγύηση ποιότητας 
της εταιρίας μας. 
Εσωτερικό με 
αντοχή σε φαινόμενα 
ηλεκτρόλυσης και 
διάβρωσης. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Θερμοδοχείο από Ευρωπαϊκό χάλυβα πάχους 2,5mm και 
οικολογικό σμάλτο διπλής επίστρωσης σε θερμοκρασία 
ψησίματος 860 °C κατά DIN 4753 TEIL 3.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ εναλλάκτης θερμότητας (μανδύας) 
από ειδικό χάλυβα πάχους 1,5 mm περιμετρικά του δοχείου.

ΙΣΧΥΡΗ ΜΟΝΩΣΗ
Από χυτή οικολογική πολυουρεθάνη πυκνότητας 35 -40Kg/
m3 για ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
3,5 Kw με οκτάτρυπη φλάντζα διαμέτρου Φ 140 για εύκολο 
καθαρισμό του δοχείου από τα άλατα.

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ασφαλείας ρυθμιζόμενος διπολικής 
προστασίας.

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για την προστασία από την 
ηλεκτρόλυση και διάβρωση του δοχείου (ανόδιο).

Κ. ΤΕΝΕΔΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Φιλαδελφείας 162 , Αχαρνές, Τ.Κ. 136 71  Αθήνα
ΤΗΛ : 210 2401965, ΦΑΞ : 210 2402753
info@advance-applications.gr
www.advance-applications.gr      www.advance.com.gr
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