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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ / SOLAR STATION

Ο ηλιακός σταθμός (υδραυλικό Κιτ / so-
lar station), είναι μια συσκευή που παρέχει και 
ρυθμίζει τη κυκλοφορία του υγρού (σε ανάμιξη με 
προπυλενογλυκόλη) μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και 
θερμοδοχείου. 

Ο ηλακός σταθμός  advance  απαρτίζεται από όργανα 
μέτρησης και ρύθμισης  και ένα inverter κυκλοφορητή 
τύπου SOLAR (* σχεδιασμένος να λειτουργεί άψογα σε 
συστήματα με θερμοκρασίες περιβάλλοντος  άνω των 
70˚C,  και συμβατός με PWM controllers “παλμική 
μετάδοση πληροφοριών”).

Ο σταθμός μπορεί να εγκατασταθεί σε εφαρμογές  
με  “κλασικούς” ηλιακούς συλλέκτες  , καθώς επίσης 
και με συλλέκτες τύπου vacuum . 

Tο πλεονέκτημα του ‘διπλού’ ηλιακού σταθμού 
είναι η ικανότητα του ελέγχου και παραμετροποίηση  
των θερμοκρασιών τόσο στη τροφοδοσία και στην 
επιστροφή του κυκλώματος.

1. Θερμόμετρο ( Υψηλή παράμετρος) με σφαιρικό 
διακόπτη 
2. Θερμόμετρο ( χαμηλή παράμετρος ) με σφαιρικό 
διακόπτη 
3. Βαλβίδα ασφαλείας SOLAR 6 bar
4. Μανομέτρο ένδειξης πίεσης  και θέση σύνδεσης 
με Δοχείο Διαστολής (type SOLAR)
5. Κυκλοφορητής  inverter (type SOLAR)
6. Ροόμετρο με βάνες για πλήρωση / εκκένωση του 
κυκλώματος 
7. Απαερωτής με χειροκίνητο εξαεριστικό
8. Συνδέσεις:
P-AD 2-12Lt./min.  : ¾”
P-AD 8-28Lt./min. : 1’’
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ / SOLAR STATION
ΤΥΠΟΣ TIMH €

S212LM P-AD 2-12Lt./min.
Χωρίς ελεγκτη διαφ. θερμοκρασίας

S828LM P-AD 8-28Lt./min.
Χωρίς ελεγκτη διαφ. θερμοκρασίας

STC2 Διαφορικός ελεγκτής θερμοκρασίας με δύο (2) αισθητήρια
STC3 Διαφορικός ελεγκτής θερμοκρασίας με τρία (3) αισθητήρια

ΤΥΠΟΣ TIMH €
Σετ σύνδεσης δοχείου 
διαστολής αποτελούμενο 
από σωλήνα 50cm με 
σπείρωμα 3/4”, γωνιακό 
στήριγμα τοίχου και 
βαλβίδα αντεπιστροφής 
(ταχυσύνδεσμος)

CHROMAX VALVE -304 
Βαλβίδα αντεπιστροφής 
SOLAR 150oC

S140L35

S30434
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ STC2

ΤΥΠΟΣ TIMH €

Αισθητήριο Pt1000

Θερμόμετρο 
εμβαπτιζόμενο 10cm

(0-120oC)

Καλώδιο LIYCY
Το καλώδιο LIYCY (Καλώδιο 

Μεταφοράς Δεδομένων Συστημάτων 
Ελέγχου) με μπλεντάζ Χαλκού, έχουν 
την ιδιότητα να μεταφέρουν δεδομένα 
Ψηφιακών / Αναλογικών συστημάτων 

(συστήματα αυτοματισμού, κλπ), 
σε σχετικά μεγάλες αποστάσεις και  
απαιτείται ηλεκτρική θωράκιση του 

μεταφερόμενου σήματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ TIMH €
STC2 Διαφορικός ελεγκτής θερμοκρασίας με 2 αισθητήρια STC2

Για 9 συστήματα ηλιακά, αποθήκευσης 
και λέβητα στερεών καυσίμων.
Μπορεί να είναι εξοπλισμένο με τον 
έλεγχο ταχύτητας, αντλίες υψηλής 
απόδοσης ή και τα δύο, ανάλογα με 
τις ανάγκες σας.
Συνδέσεις:
• 2 είσοδοι αισθητήρων για τους 
αισθητήρες θερμοκρασίας Pt1000
• 1 ρελέ συν 1 PWM / 0-10V έξοδο
Αξεσουάρ:
2 PT1000 αισθητήρες θερμοκρασίας 
e. σολ. TT / S2 + TH ...
• για 9 βασικά συστήματα
• Απλός χειρισμός μέσω 4 πλήκτρων 
εισόδου
• Πολύγλωσσικό μενού πλήρους 
κειμένου με τη βοήθεια κειμένων και 
λειτουργία γραφικών με κινούμενα 
σχέδια (και Ελληνικά)
• Υψηλής αντίθεσης φωτιζόμενη 
οθόνη με 128x64 dots
• Έλεγχος λειτουργίας και ανάλυση 
γραφικό σύστημα με μακροπρόθεσμη 
μνήμη για στατιστικά στοιχεία σχετικά 
με την ποσότητα θερμότητας και 
ώρες λειτουργίας
• RTC Real Time Ρολόι με> απόθεμα 
ισχύος 24 ώρες
• Λευκό περίβλημα RAL9003, κλάση 
προστασίας IP40, διαστάσεων H 115 
χιλιοστά W 86 χιλιοστά D 45 χιλιοστά
• Υλικά για τοποθέτηση, εφεδρική 
ασφάλεια και εγχειρίδιο χρήσης

• Ηλιακός με αποθηκευτικό χώρο
• Ηλιακός με πισίνα
• Μπόιλερ με αποθήκευση καυσίμου (και στερεά)
• Μεταφορά Αποθήκευση
• Αύξηση της ροής επιστροφής
• Λειτουργία θερμοστάτη
• Βαλβίδα διακοπής
• Universal Delta T
• Ηλιακός με εναλλάκτη θερμότητας (αισθητήρας στο 
δευτερεύον κύκλωμα) και στην πισίνα

Βασικά συστήματα:

SPT1000

S120C12

SLY50
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ STC3
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ TIMH €

STC3 Διαφορικός ελεγκτής θερμοκρασίας με 3 αισθητήρια STC3

Διαφορικός θερμοστάτης για μεσαίου μεγέθους συστήματα.
Για 25 βασικά συστήματα με πρόσθετες λειτουργίες για αχρησιμοποίητα ρελέ
Μπορεί να είναι εξοπλισμένο με τον έλεγχο ταχύτητας, αντλίες υψηλής απόδοσης ή 
και τα δύο, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Συνδέσεις:
• έως 3 είσοδοι αισθητήρων για τους αισθητήρες θερμοκρασίας Pt1000
• 2 ρελέ και 1 PWM / 0-10V εξόδους

Αξεσουάρ:
3 PT1000 αισθητήρες 
θερμοκρασίας, π.χ. TT / 

S2 + TH ...

Υδραυλικά συστήματα:
MTDC00 MTDC01 MTDC01
πρόσθετες λειτουργίες

Χαρακτηριστικά:
• για 25 βασικά συστήματα με ηλιακή ή λέβητα στερεών 
καυσίμων με πρόσθετες λειτουργίες για αχρησιμοποίητα 
ρελέ
• Απλός χειρισμός μέσω 4 πλήκτρων εισόδου
• Πολύγλωσσικό μενού πλήρους κειμένου με τη 
βοήθεια κειμένων και λειτουργία γραφικών με 
κινούμενα σχέδια (και Ελληνικά)
• Υψηλής αντίθεσης φωτιζόμενη οθόνη με 128x64 dots
• Έλεγχος λειτουργίας και ανάλυση γραφικό σύστημα με 
μακροπρόθεσμη μνήμη για στατιστικά στοιχεία σχετικά 
με την ποσότητα θερμότητας και ώρες λειτουργίας
• RTC Real Time Ρολόι με> απόθεμα ισχύος 24 ώρες
• Λευκό περίβλημα RAL9003, κλάση προστασίας IP40, 
διαστάσεων H 163 χιλιοστά W 110 χιλιοστών D 51 
χιλιοστά
• Υλικά για τοποθέτηση, εφεδρική ασφάλεια και 
εγχειρίδιο χρήσης
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ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ SOLAR - PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΠΙΕΣΗ

TIMH €

S140L12 12 lt.  2.5 bar 10 bar
S140L18 18 lt. 2.5 bar 10 bar
S140L25 25 lt. 2.5 bar 10 bar
S140L35 35 lt. 2.5 bar 10 bar
S140L50 50 lt. 2.5 bar 10 bar
S140L80 80 lt. 2.5 bar 10 bar

Τα δοχεία διαστολής solar-plus είναι ειδικά για 
εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων και εφαρμογών 
λόγω της αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες της 
μεβράνης (max operating temp membrana/system: 
+100oC/+140oC)

Σετ σύνδεσης δοχείου 
διαστολής αποτελούμενο 

από σωλήνα 50cm με 
σπείρωμα 3/4”, γωνιακό 

στήριγμα τοίχου και 
βαλβίδα αντεπιστροφής

S140L32

Βάση στήριξης δοχείου 
διαστολής τοίχου

S140L33

Ταχυσύνδεσμος για 
δοχεία διαστολής με 

διπλή βαλβίδα. Κατά την 
αποσύνδεση σταματάει 

τη ροή του νερού από και 
προς το δοχείο (10bar/

tmax 160oC)

S140L34
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ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SOLAR

ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ SOLAR

Θερμοστατικός ρυθμιστής ηλιακών συστημάτων. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 
bar, μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 100 ̊ C. Δυνατότητα ρύθμισης σε έξι διαφορετικά 
επίπεδα από 30 ˚- 60˚.

Η χρήση θερμοστατικών ρυθμιστών από 01/01/2013 είναι υποχρεωτική στην Ε.Ε στα 
πλαίσια της ενιαίας πολιτικής για εξοικονόμηση ενέργειας. Πρόκειται για την οδηγία 
2002/91/ΕΚ – ΕΕΛ1/4 – 1 -2003 η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με 
τους νόμους 3661/2008 και 3851/2010.

Πλεονεκτήματα:
Με τη χρήση θερμοστατικής βαλβίδας επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας έως κα 

25% ενώ μειώνεται σημαντικά η σπατάλη νερού. Η μέση θερμοκρασία του νερού που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε 
μπάνιο είναι 38˚C. Ένα ηλιακό θερμοσίφωνο , επιτυγχάνει θερμοκρασίες που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν τους 90˚ C. 
Προκειμένου να κάνουμε μπάνιο, αναμιγνύουμε το ζεστό νερό του ηλιακό με κρύο ρυθμίζοντας αναλόγως τη μπαταρία 
στο μπάνιο μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα α) να βγαίνει το ζεστό νερό από το boiler του ηλιακού στους 90˚ χωρίς να 
χρειάζεται , β) να σπαταλιέται μεγάλη ποσότητα νερού μέχρι να προσαρμόσουμε τη θερμοκρασία στη μπαταρία μας στα 
επιθυμητά επίπεδα, γ) να εισάγεται αντίστοιχα μεγάλη ποσότητα κρύου νερού στο b oiler του ηλιακού με αποτέλεσμα 
νέα απώλεια θερμοκρασίας, δ) να καταπονούνται οι σωληνώσεις και οι μπαταρίες μας αφού οι θερμοκρασίες που 
αναγκαζόμαστε να διαχειριστούμε πλησιάζουν ή και ξεπερνούν πολλές φορές τις μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας 
σωληνώσεων και μπαταριών, ζ) να μειώνεται η ασφάλεια χρήσης της εγκατάστασης αφού εύκολα μπορεί κάποιος να 
καεί αν δεν προσέξει και ανοίξει την μπαταρία από το ζεστό .

Η βαλβίδα εκτόνωσης  θερμοκρασίας και πίεσης ( temperature and pressure relief valve) 
έχει εφαρμογές σε ηλιακά θερμικά συστήματα ( boiler ηλιακών θερμοσιφώνων καθώς 
επίσης και σε boiler εξαναγκασμένης κυκλοφορίας ) για τη προστασία αποθήκευσης 
του ζεστού νερού . Η ιδιότητα των παραπάνω βαλβίδων είναι ότι προλαμβάνει τη 
καταστροφή των θερμοδοχείων και Της υπόλοιπης εγκατάστασης από υπερθέρμανση 
και υπερβολική πίεση  . Η θερμοκρασία ενεργοποίησης της βαλβίδας ασφαλείας είναι 
στους ±90˚C και πίεση 10bar

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΙΕΣΗ TIMH €
S12M157B 1/2” Μ χ Φ15 7 bar

S12M1510B 1/2” Μ χ Φ15 10 bar
S34M227B 3/4” Μ χ Φ22 7 bar

S34M2210B 3/4” Μ χ Φ22 10 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ TIMH €
S3065.34 3/4” tmax 100oC
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Σταυρός με ρακόρ Φ22 
μηχ. σύσφιξης, κυάθειο 

αισθητηρίου και αυτόματο 
εξαεριστικό Solar με 
σφαιρικό διακόπτη

R223412180

Σταυρός με ρακόρ Φ22 
μηχ. σύσφιξης, κυάθιο 

αισθητηρίου & χειροκίνητο 
εξαεριστίστικο

R2234181

Σταυρός με ρακόρ Φ22 
μηχ. σύσφιξης, χωρίς 

εξαεριστικό και κυάθιο
R22X34

Σταυρός 3/4” OR4X34

Ταφ με ρακόρ Φ22 μηχ. 
σύσφιξης και κυάθιο ενός 

αισθητηρίου 10 cm
RT2234L10

Κυάθιο τριών αισθητηρίων 
θερμοκρασίας 1/2” εσωτ. 

διαμέτρου Φ14,
μήκος L 9,5 cm

OR12L95

Κυάθιο στεγανό 1/2 ενός 
αισθητηρίου θερμοκρασίας 

εσωτ. διαμέτρου Φ6

 OR12L10 / 10 cm 
OR12L15 / 15 cm 
OR12L20 / 20 cm
OR12L25 / 25 cm
OR12L30 / 30 cm

ΤΥΠΟΣ Κωδ. / Μοντέλo TIMH €
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Αυτόματο εξαεριστικό για 
ηλιακά θερμικά συστήματα

1/2”
S12180C

Αυτόματο εξαεριστικό για 
ηλιακά θερμικά συστήματα 
με σφαιρικό διακόπτη solar 

1/2”

S12182C

Εξαεριστικό χειροκίνητο
1/2”

S12181C

Βαλβίδα ασφαλείας για 
ηλιακά θερμικά συστήματα 
(Solar relief valve 160oC)

1/2” F x 3/4” F / 3 bar
1/2” F x 3/4” F / 6 bar
1/2” F x 3/4” F / 8 bar

1/2” F x 3/4” F / 10 bar

Σφαρικός διακόπτης Solar 
(max temp. 180oC)

αρσ - θυλ. με πορτοκαλί 
μεταλλική λαβή.

SV12H / 1/2” MF
SV34H / 3/4” MF

Σφαρικός διακόπτης Solar 
(max temp. 180oC)

Πορτοκαλί πεταλούδα

SV12B / 1/2” MF
SV34B / 3/4” MF

Κρουνός 1/2” πλήρωσης 
/ εκκένωσης υψηλών 

θερμοκρασιών με 
στεγανοποίηση

(discharge valve)

SV12DR

ΤΥΠΟΣ Κωδ. / Μοντέλo TIMH €

S12343B
S12346B
S12348B
S123410B
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Διαστολικό ρακόρ μηχ. 
σύσφιξης χαλκού Φ22

R22DN22

Τάπα μηχανικής σύσφιξης 
Φ22

R22S

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης
Φ22 Χ Φ22

R2222

Στέρν
 OR15S / Φ15
 OR18S / Φ18
 OR22S / Φ22

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης 
αρσενικό

R22M34/3/4” Χ Φ22
R22M12/1/2” Χ Φ22

Αποστάτης ορειχάλκινος

OR12L45 / L45X1/2”
OR12L60 / L60X1/2”
OR12L70 / L70X1/2”
OR34L70 / L70X3/4”
OR34L80 / L80X3/4”

Τάπα αρσενική
OR.M12 / 1/2”
OR.M34 / 3/4”

ΤΥΠΟΣ Κωδ. / Μοντέλo TIMH €
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Σωλήνα INOX DN16 με 
μόνωση SOLAR

SDN16UV

Σωλήνα ΙΝΟΧ DN16 SOLAR SDN16

Ρακόρ 3/4” Θηλυκό - INOX 
DN16

R1634

Γωνία 3/4” Θηλυκή ΙΝΟΧ 
DN16

R1634E

Γωνία Φ22 χαλκός - INOX 
DN16

R1622

Ταφ Φ22 Cu - INOX DN16 - 
Φ22 Cu

RT221622

Ταφ 3/4” με κρουνό 
πλήρωσης / εκκένωσης 
υψηλών θερμοκρασιών 

με προστεγανοποίησης και 
ρακόρ INOX DN16

RT1634DR

ΤΥΠΟΣ Κωδ. / Μοντέλo TIMH €
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Ταφ με ρακόρ μηχανικής 
σύσφιξης Φ22 και κρουνό 
πλήρωσης / εκκένωσης με 

στεγανοποίηση

RT2234DR

Ταφ με ρακόρ μηχανικής 
σύσφιξης Φ22 και τάπα 

ορειχάλκινη
RT2234OR1

Σετ σύνδεσης δοχείου 
διαστολής αποτελούμενο 

από σωλήνα 50cm με 
σπείρωμα 3/4”, γωνιακό 

στήριγμα τοίχου και 
βαλβίδα αντεπιστροφής

S140L32

Βάση στήριξης δοχείου 
διαστολής τοίχου

S140L33

Ταχυσύνδεσμος δοχείου 
διαστολής (tmax 160oC)

S140L34

SOL ANTIFROGEN 
αντιπαγωτικό υγρό 

για ηλιακά συστήματα 
(συμπυκνωμένη 

προπυλαινογλυκολη)

S23L1 / 1lt.
S23L2 / 2 lt.

S23L10 / 10 lt.

Θερμόμετρο εμβαπτιζόμενο S120C12

ΤΥΠΟΣ Κωδ. / Μοντέλo TIMH €
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ΤΥΠΟΣ Κωδ. / Μοντέλo TIMH €

CHROMAX VALVE -304 
Ανεπιστροφή βαλβίδα

Type Solar
(max  operating temp. 

150oC)

3/4” 

Καλώδιο LIYCY
Το καλώδιο LIYCY (Καλώδιο Μεταφοράς 

Δεδομένων Συστημάτων Ελέγχου) με 
μπλεντάζ Χαλκού, έχουν την ιδιότητα 
να μεταφέρουν δεδομένα Ψηφιακών / 
Αναλογικών συστημάτων (συστήματα 

αυτοματισμού, κλπ), σε σχετικά μεγάλες 
αποστάσεις και  απαιτείται ηλεκτρική 

θωράκιση του μεταφερόμενου σήματος.

SLY50

Αισθητήριο θερμοκρασίας 
Pt 1000

SPT1000

Ανόδιο μαγνησίου με τάπα 
& χειροκίνητο εξαεριστικό 

ελέγχου διάβρωσης

Φ26 χ 350mm
Φ26 χ 500mm
Φ26 χ 700mm
Φ26 χ 800mm

Προρυθμισμένος μειωτής 
πιέσεως (1bar - 4 bar)  1/2’’ 

Προρύθμιση εξόδου 3bar
PR124B

S30434

S3041

AZ26350
AZ26500
AZ26700
AZ26800

1”
(κατόπιν παραγγελίας)
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Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στις προδιαγραφές και τις τιμές των προϊόντων. Παρακαλούμε να 
ζητάτε πάντα επιβεβαίωση των εκπτώσεων που αναγράφονται παραπάνω.
Λόγω των συχνών διακυμάνσεων των τιμών των πρώτων υλών, παρακαλούμε να δίνετε την δέουσα προσοχή 
και τη μέγιστη βαρύτητα στις εγκυκλίους αλλαγής των τιμών που σας αποστέλλει η εταιρεία.
Η αποστολή των παραγγελιών εκτός Αττικής, θα γίνεται με το πρακτορείο που μας έχετε υποδείξει.
Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι τα προϊόντα έχουν κακοποιηθεί να μην τα παραλάβετε γιατί δεν φέρουμε 
καμία ευθύνη.

Οι τράπεζες  που συνεργαζόμαστε είναι :
ALPHA BANK: 368-002320-000280   IBAN: GR 8801403680368002320000280
EUROBANK:  0026-0273-95-0200981963  IBAN: GR 2902602730000950200981963
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  6756-135640-076   IBAN: GR 3701717560006756135640076

Δικαιούχος: Κ. ΤΕΝΕΔΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
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Κ. ΤΕΝΕΔΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΛ : 210 2401965
ΦΑΞ : 210 2402753

e-mail : info@advance-applications.gr
www.advance.com.gr


