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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ

* Σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης

***αφορά ιδιώτες

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαθέσιμα μοντέλα

120lt / 2.0m2

160lt / 2.6m2

160lt / 3.0m2

200lt / 2.6m2

200lt / 3.0m2

200lt / 4.0m2

300lt / 4.0m2

300lt / 5.2m2

Aelios ALS Aelios CUS

160lt / 2.0m2

200lt / 2.6m2

320lt / 4.0m2

120lt / 1.5m2

120lt / 2.0m2

160lt / 2.0m2

160lt / 2.6m2

160lt / 3.0m2

200lt / 2.6m2

200lt / 3.0m2

200lt / 4.0m2

300lt / 4.0m2

300lt / 5.2m2

120lt / 1.5m2

120lt / 2.0m2

160lt / 2.0m2

160lt / 2.6m2

160lt / 3.0m2

200lt / 2.6m2

200lt / 3.0m2

200lt / 4.0m2

300lt / 4.0m2

300lt / 5.2m2

Εσωτερικό θερμοδοχείο GLASS ή ΙΝΟΧ GLASS GLASS
Συλλέκτης Apollon  AL LS Aelios AL LS Aelios CUS Apollon AL

Συλλεκτική επιφάνεια Επιλεκτικό 
Αλουμίνιο

Επιλεκτικό 
Αλουμίνιο

Επιλεκτικό 
Αλουμίνιο

Επιλεκτικό
 Αλουμίνιο

Υδροσκελετός Χαλκός Αλουμίνιο Χαλκός Χαλκός
Εναλλάκτης
τριπλής ενέργειας

Προαιρετικός Προαιρετικός Προαιρετικός

Σύνδεση με αντλία θερμότητας Προαιρετική - -

Χαμηλή βάση Προαιρετική Προαιρετική -
Βάση υπερύψωσης
(μόνο για ταράτσα) 

Προαιρετική Προαιρετική Προαιρετική

Διακοσμητικά κάλυψης 
σωληνώσεων

- - Ναι

Εγγύηση
5+3 έτη με επιβάρυνση 

30€ + ΦΠΑ***
5 έτη * 5 έτη *

Eνεργειακή 
σήμανση*

Όλοι οι ηλιακοί διατίθενται μόνο σε λειτουργία κλειστού κυκλώματος.

Solar Keymark

Καθαρή 
ονομαστική

χωρητικότητα

Κρύσταλλο
ασφαλείας υψηλής 

διαπερατότητας φωτός

H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, 
με σκοπό πάντοτε τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

www.nobel.gr  •   info@nobel.gr  •  Τηλ: 210 28 22 099

Για την επιλογή του κατάλληλου 
ηλιακού σύμφωνα με τις ανάγκες 
σας και τον τόπο διαμονής σας, 
παρακαλούμε συμβουλευτείτε 

τον προμηθευτή σας.

Γιατί τα ηλιακά μας έχουν μεγαλύτερη απόδοση 
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Νέο πρωτοποριακό ηλιακό σύστημα 
αντικαθιστά και αποτελεί 
τη συνέχεια  του γνωστού και ήδη πετυχημένου 
μοντέλου CLASSIC.
Σχεδιασμένο αποκλειστικά για την Ελλάδα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κλιματολογικές 
συνθήκες της χώρας. 

• Εσωτερικό δοχείο νερού κατασκευασμένο από χάλυβα ψυχρής
εξέλασης πάχους 3,0mm (από 2,5mm)

• Μανδύας κλειστού κυκλώματος κατασκευασμένος από χάλυβα
ψυχρής εξέλασης, πάχους 1,8mm (από 1,5mm)

• Ενισχυμένη καθοδική προστασία, με την τοποθέτηση
2 ανοδίων μαγνησίου σε κάθε δοχείο

• Αύξηση του πάχους της μόνωσης του δοχείου κατά 2cm
• Νέος πρωτοποριακός σχεδιασμός του εξωτερικού

περιβλήματος για μεγαλύτερη λειτουργικότητα και αισθητική

Βελτιώσεις

Mε τον κορυφαίο συλλέκτη της 
οικογένειας APOLLON 

με επιλεκτικό απορροφητή ενιαίας επιφάνειας 
και μονοκόμματο κάσωμα

Διατίθεται σε GLASS και σε ΙΝΟΧ
* η επέκταση της εγγύησης σε 8 έτη επιβαρύνεται με 30€ + ΦΠΑ

5 + 3*Eνεργειακή
σήμανση 
στο μπόιλερ Διατίθεται μόνο σε GLASS

5Eνεργειακή
σήμανση 
στο μπόιλερ

Οικονομική πρόταση 
υψηλής απόδοσης
Το θερµοδοχείο AELIOS διαθέτει πλευρικά 
µεταλλικά καπάκια που προσφέρουν µια 
νέα αισθητική προσέγγιση.

O μοναδικός ηλιακός xωρίς 
εμφανείς σωληνώσεις

Ο πρωτοποριακός ηλιακός θερμοσίφωνας APOLLON  
αποτελεί την κορυφαία επιλογή συνδυάζοντας την υψηλή 
απόδοση με την ιδιαίτερη και διακριτική αισθητική. 

Είναι ένα προϊόν που έχει κερδίσει την προτίμηση 
απαιτητικών αγορών του εξωτερικού.  

Mε τον κορυφαίο συλλέκτη 
της οικογένειας APOLLON 
με επιλεκτικό απορροφητή ενιαίας επιφάνειας 
και μονοκόμματο κάσωμα

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ABS UV PROOF

Οι σωλήνες, τα καλώδια 
και τα εξαρτήματα σύνδεσης 
καλύπτονται από ειδικά διακοσμητικά 
καλύμματα ABS UV Proof.

5Eνεργειακή
σήμανση 
στο μπόιλερ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ABS UV PROOF

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΤΥΠΟΣ

120lt/2.0m2

160lt/2.6m2

160lt/3.0m2

200lt/2.6m2

200lt/3.0m2

200lt/4.0m2

300lt/4.0m2

300lt/5.2m2

Μέση ημερήσια κατανάλωση νερού 
40 λίτρα ανά άτομο

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΤΥΠΟΣ
160lt/2.0m2

200lt/2.6m2

320lt/4.0m2

Μέση ημερήσια κατανάλωση 
νερού 40 λίτρα ανά άτομο

Διατίθεται σε Διπλής ή Τριπλής ενέργειας 
και για Αντλία θερμότητας

Διατίθεται σε Διπλής ή 
Τριπλής ενέργειας GLASS

Ο συλλέκτης AELIOS  
με προφίλ αλουμινίου, διατίθεται 
στα εξής μοντέλα: 

• AELIOS AL LS με υδροσκελετό αλουμινίου
• AELIOS CuS με υδροσκελετό χαλκού

Με συλλέκτη AELIOS 
με προφίλ αλουμινίου νέας σχεδίασης 

και απορροφητή επιλεκτικό

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΤΥΠΟΣ

Aelios ALS Aelios CuS

120lt/1.5m2 120lt/1.5m2

120lt/2.0m2 120lt/2.0m2

160lt/2.0m2 160lt/2.0m2

160lt/2.6m2 160lt/2.6m2

160lt/3.0m2 160lt/3.0m2

200lt/2.6m2 200lt/2.6m2

200lt/3.0m2 200lt/3.0m2

200lt/4.0m2 200lt/4.0m2

300lt/4.0m2 300lt/4.0m2

300lt/5.2m2 300lt/5.2m2

Μέση ημερήσια κατανάλωση νερού 
40 λίτρα ανά άτομο

Διατίθεται σε Διπλής ή Τριπλής ενέργειας

Στο μοντέλο αυτό δεν υπάρχουν εμφανείς  συνδέσεις, καλωδιώσεις 
και σωληνώσεις.  Kαλύπτονται από ειδικά διακοσμητικά καλύμματα, 
από υλικά που αντέχουν στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ


