
Οι επαγγελματικές ηλιακές ντουζιέρες 
κατασκευάζονται με πολύτιμα υλικά:

• τα υδραυλικά αξεσουάρ όπως
 ο αναμείκτης νερού,η κεφαλή της 
 ντουζιέρας κ.λπ. είναι ευγενή υλικά 
 κατάλληλα επεξεργασμένα
• το σχέδιο και  το κυκλικό σχήμα 
 επιτρέπει την απορρόφηση της 
 ηλιακής ενέργειας στις 360 ο
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• Νέα επίστρωση σκόνης, μαύρο χρώμα
• Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 L
• Υδραυλικά μέρη (μίκτης, κεφαλή ντους, βρύση) σε 
 κατάλληλα επεξεργασμένα ευγενή υλικά
• Εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για εξωτερική χρήση

Νέο κυκλικό ηλιακό ντους, η νέα μαύρη επίστρωση σκόνης το 
καθιστά ακόμα πιο ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. 
Ο ειδικά σχεδιασμένος σχεδιασμός επιτρέπει την τοποθέτηση προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας πάντα την απορρόφηση 
των ακτίνων του ήλιου στις 360 °. Στις ηλιόλουστες μέρες, ακόμη 
και όταν το νερό χρησιμοποιείται συχνά, η ντουζιέρα SOL-GN μπορεί 
να δώσει περίπου 80 λίτρα ζεστού νερού.
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SOL-GN

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα     28 lt

Σύνδεση νερού      ½’’ 

Μέγιστη πίεση     3 bar

Βαλβίδας ασφαλείας        -

Ρυθμιζόμενη κεφαλή ντουζ     √

Μίκτης νερού       √

Καθαρό βάρος     12 Kg

ΝΕΟ
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SOL-GP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα     28 lt

Σύνδεση νερού      ½’’ 

Μέγιστη πίεση     3 bar

Βαλβίδας ασφαλείας        -

Κεφαλή ντουζ       √

Μίκτης νερού       √

Καθαρό βάρος     12 Kg

ΝΕΟ

• Νέο σατέν φινίρισμα από micro shot peening
• Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 L
• Υδραυλικά μέρη (μίκτης, κεφαλή ντους, βρύση) 
 σε κατάλληλα επεξεργασμένα ευγενή υλικά
• Εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για εξωτερική χρήση

Νέο κυκλικό ηλιακό ντους. Το νέο σατέν αποτέλεσμα μέσω 
της μικρο-βολής peening το καθιστά ακόμα πιο ανθεκτικό στους 
ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Ο ειδικά σχεδιασμένος σχεδιασμός 
επιτρέπει την τοποθέτηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, 
εξασφαλίζοντας πάντα την απορρόφηση των ακτίνων του ήλιου 
στις 360 °.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα     28 lt

Σύνδεση νερού     ½’’

Μέγιστη πίεση     5 bar

Ένδειξη βαλβίδας ασφαλείας   6 bar

Περιοχή ελάχιστης απορρόφησης 0,88 m2

Μετάδοση μεθακρυλικού μεθύλιου 92,2%

Διαστάσεις συσκευασίας  224Χ35Χ35 cm

Καθαρό βάρος     13 Kg

Μικτό βάρος     15 Kg

SOL-S

• Δεξαμενή, βάση και όλα τα αξεσουάρ κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 
 AISI 316L
• Ρυθμιζόμενη ντουζιέρα
• Παγίδευση της ηλιακής θερμότητας χάρη στον αγωγό από μεθακρυλικό μεθύλιο

Το σχέδιο της ντουζιέρας και το κυκλικό της σχήμα επιτρέπει την απορρόφηση 
της ηλιακής ενέργειας στις 360  .
Το μεθακρυλικό μεθύλιο που χρησιμοποιείται για την παγίδευση της ηλιακής θερμότητας 
είναι το ίδιο με εκείνο των παραθύρων των αεροπλάνων, και είναι συνεχώς διαφανές 
παρέχοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στην απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας.
Τα υδραυλικά αξεσουάρ όπως ο αναμείκτης νερού, η κεφαλή της ντουζιέρας κ.λπ. είναι 
ευγενή υλικά κατάλληλα επεξεργασμένα.
Οι ελαστικές φλάντζες, κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται στη 
βιομηχανία αυτοκινήτων, έχουν ειδικά σχεδιαστεί για εξωτερικούς χώρους.
Στις ηλιόλουστες μέρες, ακόμη και όταν το νερό χρησιμοποιείται συχνά, η ντουζιέρα SOL-S
μπορεί να δώσει περισσότερα από 120 λίτρα ζεστού νερού.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα     120 lt

Σύνδεση νερού     ¾’’ 

Μέγιστη πίεση     5 bar

Ένδειξη βαλβίδας ασφαλείας   6 bar

Περιοχή ελάχιστης απορρόφησης 1,83 m2

Μετάδοση μεθακρυλικού μεθύλιου 92,2%

Διαστάσεις συσκευασίας  214Χ48Χ49 cm

Καθαρό βάρος     55 Kg

Μικτό βάρος     65 Kg

• Δεξαμενή από εμαγιέ ατσάλι
• Βάση πάχους 4 mm από γαλβανισμένο ατσάλι
• Εσωτερική αντίσταση μαγνησίου
• Παγίδευση της ηλιακής θερμότητας χάρη στον αγωγό από μεθακρυλικό μεθύλιο

Το σχέδιο της ντουζιέρας και το κυκλικό της σχήμα επιτρέπει την απορρόφηση της ηλιακής 
ενέργειας στις 360  .
Το μεθακρυλικό μεθύλιο που χρησιμοποιείται για την παγίδευση της ηλιακής θερμότητας είναι 
το ίδιο με εκείνο των παραθύρων των αεροπλάνων, και είναι συνεχώς διαφανές παρέχοντας 
το καλύτερο αποτέλεσμα στην απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας.
Τα υδραυλικά αξεσουάρ όπως ο αναμείκτης νερού, η κεφαλή της ντουζιέρας κ.λπ. είναι ευγενή 
υλικά κατάλληλα επεξεργασμένα.
Οι ελαστικές φλάντζες, κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία 
αυτοκινήτων, έχουν ειδικά σχεδιαστεί για εξωτερικούς χώρους.
Στις ηλιόλουστες μέρες, ακόμη και όταν το νερό χρησιμοποιείται συχνά, η ντουζιέρα SOL-Μ 
μπορεί να δώσει περισσότερα από 120 λίτρα ζεστού νερού.
Είναι κατάλληλο για κάμπινγκ, τουριστικά συγκροτήματα και ομαδική χρήση.

ο

SOL-M
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα     28 lt

Σύνδεση νερού     ½’’ 

Μέγιστη πίεση     5 bar

Ένδειξη βαλβίδας ασφαλείας   6 bar

Περιοχή ελάχιστης απορρόφησης 0,88 m2

Μετάδοση μεθακρυλικού μεθύλιου 92,2%

Διαστάσεις συσκευασίας  224Χ35Χ35 cm

Καθαρό βάρος     10 Kg

Μικτό βάρος     12 Kg

• Δεξαμενή, βάση και όλα τα αξεσουάρ από από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L
• Παγίδευση της ηλιακής θερμότητας χάρη στον αγωγό από μεθακρυλικό μεθύλιο

Το σχέδιο της ντουζιέρας και το κυκλικό της σχήμα επιτρέπει την απορρόφηση της ηλιακής 
ενέργειας στις 360  .
Το μεθακρυλικό μεθύλιο που χρησιμοποιείται για την παγίδευση της ηλιακής θερμότητας 
είναι το ίδιο με εκείνο των παραθύρων των αεροπλάνων, και είναι συνεχώς διαφανές 
παρέχοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στην απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας.
Τα υδραυλικά αξεσουάρ όπως ο αναμείκτης νερού, η κεφαλή της ντουζιέρας κ.λπ. 
είναι ευγενή υλικά κατάλληλα επεξεργασμένα.
Οι ελαστικές φλάντζες, κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται στη 
βιομηχανία αυτοκινήτων, έχουν ειδικά σχεδιαστεί για εξωτερικούς χώρους.
Στις ηλιόλουστες μέρες, ακόμη και όταν το νερό χρησιμοποιείται συχνά, η ντουζιέρα SOL-Ν 
μπορεί να δώσει περισσότερα από 120 λίτρα ζεστού νερού.
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SOL-N
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SOL-S SOL-N SOL-M

    

    

Ντουζιέρα 
κατακόρυφη         mm     2187       2156        2174     2177    2174    
 
Βάση          mm   515X345    135X135  171,5X190   380X436   171,5X190     

 
Χωρητικότητα           lt 28         28       28               120               28     

 
Σύνδεση νερού           ’’           ½’’          ½’’       ½’’                ¾’’       ½’’               

 
Μέγιστη πίεση         bar  5  5        3          5       3               

 
Ρυθμιζόμενη κεφαλή             x  x        x          x                x

 
Αναμείκτης νερού            x  x        x          x        x

 
Μετάδοση  
μεθακρυλικού μεθύλιου  

 
Θήκη σαπουνιού         x

 
Μικτό βάρος         Kg 15         12        15       65      15

 
Διαστάσεις
συσκευασίας  

 
Καθαρό βάρος         Kg 13          10       12       55      12

 
Ρυθμιζόμενο          x
ύψος κεφαλής

%  92,2  92,2                            92,2          

cm   224x35x35   224x35x35    225x35x35    214x48x49   225x35x35

χαρακτηριστικά

ανοξείδωτο 
ατσάλι
AISI 316L
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SOL-GP SOL-GΝ

 
Δεξαμενή                  ανοξείδωτο ατσάλι               εμαγιέ       
                   AISI 316L                         ατσάλι
 



Κωδικός       Περιγραφή SOL-S SOL-M SOL-N 

SOLPED Βάση από 
ξύλο τηκ 80Χ120 cm X X X X X               Χ

A. 130-0159 κεφαλή ντουζιέρας 
maxi Ø150 X X X X  

Κεφαλή ντουζιέρας          Βάση από ξύλο τηκ 80Χ120 cm (SOLPED)                             

εγκαταστάσεις

αξεσουάρ

Εγκατάσταση SOL-S κοντά σε πισίνα
*Προαιρετικό SOLPED Εγκατάσταση SOL-S 

στο έδαφος
*Προαιρετικό SOLPED

Εγκατάσταση SOL-S 
σε λεωφόρο 
*Προαιρετικό SOLPED

SOL-GN SOL-GP 
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MIX

OUT

IN

λειτουργία νερού
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Διαδικασία κατασκευής

- επιλογή κατάλληλων υλικών
- διαδικασία συγκόλλησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 297
- δοκιμασία πίεσης (100% της παραγωγής)
- σμάλτωση με πιστοποιημένα υλικά DIN 4753 και BS 6920
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καμινάρη 14  Νέοι Επιβάτες 57019  Θεσσαλονίκη

14 Kaminari str.  57019 Neoi Epivates  Thessaloniki Hellas
T +30 23920 27003 / 21107   E-mail: aae@aae.gr   www.aae.gr

 


