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Tető  egy évszázadra 

SOLAR 

ATONDACHa hatékony energiafelhasználás érdekében ter-
mékpalettáját kib ővitette az innovatív TONDACH Solar rend-
szerrel. A TONDACH Solar alapja a TS 300 napkollektor, ami 
egy olyan rendszer, amely a napenergiát közvetlenül 

hasznosítható h őenergiává alakítja. A TONDACH Solar rend-
szer segítségével, annak teljes élettartama alatt, igen alacsony 
üzemeltetési költséggel használható fel a nap energiája 
melegvíz el őállításához és a f ű tés támogatására. 

A TONDACH® Solar rendszer rendkívüli el őnyöket kínál: 
• Nagy energianyerés 	 • Az alszerkezet levegőzését nem törik át 
• Az energiaköltségek jelentős csökkenése 	 • Modern design - minden tetőformához illeszkedik 
• Alkalmazható minden tető lejtésnél 	 • Több, mint 30 év élettartam 
• Gyors és rugalmas szerelés 	 • 10 év garancia 
• Könnyen javítható 
• Pénzügyi segítség támogatások igénybevételévéhez 

Miért válassza a TONDACH® Solar-t? 
Ingyenes energia 
A nap nem küld számlát. A nap gyakorlatilag kimerít-
hetetlen, megújuló és mindenekel ő tt ingyenes energia-
forrás. Használja ki! 

2. Kimeríthetetlen energiaforrás 
Magyarország elegendő  napsütéssel rendelkezik a Solar 
rendszerek müködtetéséhez. A becsapódó napsugarak 
mennyisége 200-szorosan túllépi a primer energiaforrás 
jelenlegi szükségletét. 

Jelentős energia-megtakarítás 
Napsugárzáskor négyzetméterenként kb. 1000 Watt (télen 
átlagban 300 Watt) h őenergia éri a napkollektorokat. 
A melegvíz-napkollektorok hatásfoka jelentősen nagyobb, 
mint az elektromos, azaz Photovoltaik modulok esetében. 
Az energianyereség a berendezéstő l és a napsugárzástól 
függően kollektorfelület-négyzetméterenként kb évi. 700 - 
930 kWh, ami csúcsértéket jelent. Az évszaktól függ ően 
80%-ig terjedő  energia megtakarítás érhető  el. 

4. Amortizációs idő  
A napkollektor a mi szélességi fokunkon els ődlegesen 
melegvíz el őállításra és a fű tés támogatására szolgál. A be-
fektetés átlagos amortizációs ideje kb. 10-15 év. A Solar 
berendezés bizonyított élettartama azonban minimum 30 
év. Ez annyit jelent, hogy minimum 15-20 éves id őtartamra 
ingyen energiához jut. 

S. Kiváló minőség ű  termék 
Amit a legjelentősebb európai bevizsgáló helyek 
tanúsitványai igazolnak. A TONDACH"I Solar rendszer sok 
éve bevált és bevizsgált rendszerelemekb ő l áll. A 30 éves 
tapasztalat és vevő i megelégedés mutatja a minőséget és 
a hozzáértést. 

6. Egyszerű  és gyors szerelés 
A napkollektorok egyszer űen, gyorsan és rugalmasan 
felszerelhetők. A gyűjtővezetékek a kollektor belsejében 
találhatók. Az egyes kollektorok egymáshoz csatlakoz-
tatásához patentkapcsokat használnak. A gyors szere-
léshez szükséges összes szerelőelemet a szettel szállítjuk. 

7. Környezetbarát 
A TONDACH:  Solar rendszerek üzemeltetése nem jár ne-
gatív környezeti hatásokkal. A gyártás során felhasznált 
anyagok és nyersanyagok újrahasznosíthatók. 

8. Használói komfort 
A TON DACH Solar rendszerekre nagyfokú megbízhatóság 
jellemző . A rendszer a szerelés után csekély üzemeltetési 
költséggel, kezelés nélkül müködik. 

9. Tökéletes design 
A TONDACH® Solar modern kialakítása egyedi tervez ő i 
kialakítási szabadságot biztosít. 

A TONDACH® SOLAR-berendezések áttekintése 
A TONDACH SOLAR-berendezések a táblázatban megadott számú személyek részére problémamentes vízel őkészítést 
tesznek lehetővé. 

A Solar-berendezés megnevezése TS 300 / 2 TS 300 / 3 TS 300 / 4 TS 300 / 5 

A háztartásban él ő  személyek száma 2-3 3-4 5-6 7-8 

A TS 300 kollektorok száma [db] 2 3 4 5 

Kollektor-felület [m 1] 4,06 6,09 8,12 10,15 

Csatlakoztatási felszerelés és kis szerelési anyagok igen Igen igen igen 

Tartószerkezet a fedés fölött meredek tet ők esetében Igen igen igen igen 

Solar-tároló (lit er )* 200 300 400 500 
A Solji-tarolót nem tartalmazzo a Szvtt 


