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CS2.0-4 | CS2.5-4
Стандарден плочест
сончев колектор
Специјален апсорбер, со селективна превлака, кој заедно
со единствената и иновативна технологија на заварување
овозможува долготрајна стабилност и висока ефикасност.
Сончев колектор со најдобар изглед и дизајн.
Употреба на специјализирано антирефлектирачко стакло
за поголема ефикасност, отпорно на различни временски
услови.
Гаранција 10 години.

Технички карактеристики
Tип на колектор

плочест 2.0-4

плочест 2.5-4

Димензии на колектор
Бруто површина
Површина на апсорберот

2,02m²

2,5m²

1,83m²

2,35m²

Технички карактеристики
Должина/ширина/висина

2005/1005/85mm

Материјал на рамка

2005/1245/85mm

алуминиум

Маса

33kg

40kg

Апсорбер
Материјал

алуминиумска плоча и бакарни цевки

Коефициент на апсорпција/емисија

0,95/0,05

Количина на течност

1,5l

1,8l

Број на цевки на апсорберот

10

12

Број за приклучоци

4

4

Стакло
Материјал

темперирано, без присуство на железо
Топлинска изолација

Материјал

камена волна

Кондуктивност

0,035W/mK

Дебелина на изолација

50mm
Лимити

Температура на стагнација

197°С

Максимален работен притисок

10bar

Течност во колектори

гликол-вода
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CS10 | CS15
Сончеви колектори
со вакуумски цевки
Колекторите се состојат од 10 и 15 вакуумски
цевки со високo ефикасна селективна превлака
која ја зголемува апсорпцијата. Сончев колектор
со најдобар изглед и дизајн.
Употребата на висока технологија и патентиран
U-тип на апсорбер, овозможуваат висока и долготрајна ефикасност на колекторите.
Сигурноста и квалитетот се потврдени со 10 годишната гаранција и меѓународниот сертификат Solar
Key Mark.

Технички карактеристики
Tип на колектор

CS vacuum 10

CS vacuum 15

CS vacuum 20

Димензии на колектор
Бруто површина

1,60m²

2,35m²

3.18m²

Површина на апсорберот

0,81m²

1,21m²

1.61m²

Должина/ширина/висина

1988/807/158mm

1990/1180/158mm

1990/1600/158mm

Технички карактеристики
Материјал на рамка
Маса

алуминиумска рамка + збирник
32kg

45kg

60kg

Апсорбер
Материјал

стакло

Коефициент на апсорпција/емисија

0,92-0,96 / 0,04-0,06

Количина на течност

1,74l

2,95l

3.85l

Број на бакарни цевки на апсорберот

10

15

20

Број за приклучоци

2

2

2

Стакло
Материјал

борсиликат

Дијаметар на вакуумска цевка

58mm
Топлинска изолација

Материјал

камена волна

Кондуктивност

0,035W/mK

Дебелина на изолација

20mm
Ограничувања

Температура на стагнација

250°С

250°С

Максимален работен притисок

10bar

10bar

Течност во колектори

гликол-вода
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E-PVT 2.0

Хибриден колектор
Хибриден колектор Е-ПВТ 2,0 е комбинација на рамен соларен
колектор со фотонапонски модул со поликристални силиконски
клетки. Соларниот колектор е одговорен за конверзија на сончевото
зрачење во топлинска енергија која се користи за санитарна
топла вода и централно греење, ФВ модулот на овој колектор ја
трансформира сончевата енергија во електрична енергија. Максимална моќност на фотоволтичниот модул е 300W. Колекторот е
врамен во посебен, патентиран алуминиумски профил.Награден со
злато Installer statueduring XI INSTALEXPO конгрес 2013 година и MTP
- златен медал на меѓународен саем за инсталации во Познан 2014
година.

Разводник за
хибридни колектори

Технички карактеристики
Ширина

1006mm

Висина

2007mm

Длабочина

85mm

Површина

2,02 m²

» 110kW- 2 круга
» 110kW- 3 круга

Топлински параметри
Моќност (max-За 1000 W / m2)

895

Тип на апсорбер

изменувач Roll-Bond

Површина на решетка

1.86m²

Ширина

954mm

Висина

1953mm

Електрични параметри
Моќност (max-За 1000 W / m2)

300W

Тип на ќелија
Износ на ќелии

72Pc

Големина на ќелија

156х156mm

Номинална вредност на струјата

8,15 IMPP

Краток струен тек

8.78 Isc

Номинален напон

36.82V

Вкупна максимална моќност (За 1000 W / m2)

1195W
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Соларни групи

Соларните групи се уреди која ја обезбедуваат и регулираат циркулацијата на соларната течност
(смеса од пропилен гликол) помеѓу сончевите колектори и бојлерот. Групата содржи циркулациона
пумпа Wilo ST и регулационо-мерни инструменти.
Може да се користи при инсталација на плочести и на вакумски колектори. Комплетна, фабрички
склопена, соларната група ги содржи сите неопходни елементи за нормално функционирање,
сигурносни елементи и изолација. Предноста на двојната соларна станица е во можноста за контрола
на температурата на топлинскиот фактор во соларниот систем и на потисниот и на повратниот вод.

Единечна соларна група
W1D/1-6l; 2D/2-12l

Двојна соларна група
W2D/1-6l; 2D/2-12l

Технички карактеристики
Тип на соларна група

Единечна соларна група W1D/1-6l; 2D/2-12l

Двојна соларна група W2D/1-6l; 2D/2-12l

Димензии

420 x 200 x 150

420 x 300 x 150

Максимална работна температура

100°С  (краткотрајно 160°С)

120°С (краткотрајно 160°С)

Максимален притисок

6bar

6bar

Опсег на мерење

1-6 l/min; 2-12 l/min

Скала на манометар

1-10bar

1-10bar

Скала на термомeтар (на долен параметар)

0-100°С

0-100°С

Скала на термомeтар (на горен параметар)

-

0-160°С

Приклучок

3/4”

3/4”

Растојание помеѓу приклучоците

-

97mm

Тип на пумпа

WILO ST 15-6 ECO 130

Напојување

230V, 50/60 Hz

230V, 50 Hz

Должина на пумпата

130mm

130mm

Материјал на телотo

месинг

месинг

Изолационен материјал

ЕРР

ЕРР

Елементи за прицврстување

EPDM

Медиум

EPDM
микс од неотровен полипропилен гликол

www.joki.com.mk

67

Пумпни групи за централно греење
Пумпа група со 3-начини на вентил за мешање на системи за греење со моќност од 64,3 kW и
69.8kW. Пумпа група е сосема нов сет на уреди опремени со модерна пумпа Grundfos UPM3 Flex
АС. Термометрите со топчести вентили ќе ви овозможат   контрола на температурата. При ниски
параметри  е инсталиран повратен вентил за да го спречи повратниот притисок. Целата група се става
во топлинска изолација направена од EPP. Посебениот дизајн на рачката овозможува да се постави
пумпната група директно на ѕидот.

ENBOX MIX 3D PREMIUM – DN25

ENBOX MIX 3D – DN25

Технички карактеристики
Тип на пумпна група

ENBOX TM3560 – DN25

ENBOX TM2043 – DN25

Димензии

430 x 300 x 170 mm

431 x 300 x 170 mm

Максимална работна температура

110°C

110°C

Максимален работен притисок

6bar

6bar

Приклучок кон инсталација

1”

1”

Приклучок кон котелот

     1¼’’

1¼’’

Подесување на проток (вода/гликол)

(max 50%)

(max 50%)

Растојание помеѓу приклучоците

125mm

125mm

Изолационен матријал

EPDM

EPDM

Тип на пумпа  

Grundfos UPM3 Flex АS25-70 130

Напојување

230V-50Hz

230V-50Hz

Должина на пумпата

130mm

130mm

Изолационен материјал

ЕРР

ЕРР

Скалата на термометри

0-120 ° C

0-120 ° C

Температурен опсег за термостатски вентил

35-60 ° C

20-43° C

Материјал на телотo

месинг

месинг
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Пумпни групи за подно
Пумпа група со термостатски вентил за подно греење со моќност од 41,3 kW и 55кW. Температурата
на пумпата се регулира со термостатски вентил, температурниот опсег е 35-60°C и 20-43°C. Пумпната
група е сосема нов сет на уреди опремени со модерна Grundfos пумпа UPM3 Flex АС. Термометрите со
топчести вентили ќе ви овозможат  контрола на температурата. При ниски параметри  е инсталиран
повратен вен-тил за да го спречи повратниот притисок. Целата група се става во топлинска изолација
направена од EPP. Посебениот дизајн на рачката овозможува да се постави пумпната група директно
на ѕидот.

ENBOX TM2043 – DN25

ENBOX TM3560 – DN25

Технички карактеристики
Тип на пумпна група

ENBOX TM3560 – DN25

ENBOX TM2043 – DN25

Димензии

430 x 300 x 170 mm

431 x 300 x 170 mm

Максимална работна температура

110°C

110°C

Максимален работен притисок

6bar

6bar

Приклучок кон инсталација

1”

1”

Приклучок кон котелот

     1¼’’

                            1¼’’

Подесување на проток (вода/гликол)

(max 50%)

(max 50%)

Растојание помеѓу приклучоците

125mm

125mm

Изолационен матријал

EPDM

EPDM

Тип на пумпа   

Grundfos UPM3 Flex АS25-70 130

Напојување

230V-50Hz

230V-50Hz

Должина на пумпата

130mm

130mm

Изолационен материјал

ЕРР

ЕРР

Скалата на термометри

0-120 ° C

0-120 ° C

Температурен опсег за термостатски вентил

35-60 ° C

20-43° C

Материјал на телотo

месинг

месинг
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Пумпна група за 2 хибридни колектора
ENBOX MIX 4D HYBRY – DN25

Технички карактеристики
Димензии

430 x 300 x 170 mm

Максимална работна температура

110°C

Максимален работен притисок

6bar

Приклучок кон инсталација

1”

Приклучок кон котелот

     1¼’’

Подесување на проток (вода/гликол)

(max 50%)

Растојание помеѓу приклучоците

125mm

Изолационен матријал
Тип на пумпа      

EPDM
Grundfos UPM3 Flex АS25-70 130

Напојување

230V-50Hz

Должина на пумпата

130mm

Изолационен материјал

ЕРР

Скалата на термометри

0-120 ° C

Температурен опсег за термостатски вентил

8.0 ° C

Материјал на телотo

месинг
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Сет за солар (пумпна група) со електронска пумпа

Двојнa соларна пумпа со Grundfos UPM3 пумпа,
*1-6l / мин
*2-12l / мин
*Димензии: 420 x 300 x 150 mm
*Максимална работна температура (моментална): 160 ° CGRUNDFOS-UPM32D1-6l12l
*Максимална работна температура: 120 ° C
*Сигурносен вентил: 6 bar
*Изолација:EPP
* Подесување на опсег / проток: (вода / гликол 40%) 1-6 / 2-12 л / мин

Двојнa соларна пумпа со електронска Grundfos UPM3 пумпа
25-145, 8-28l / мин, воздушен сепаратор и елементи за
поврзување:
Димензии: 420 x 300 x 150 mm
Максимална работна температура (моментална): 160 ° C
Максимална работна температура: 120 ° C
Сигурносен вентил:6 bar
Изолација: EPP
Подесување на опсег / проток: (вода / гликол 40%) 8-28l / мин
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Бојлер ЕЛДОМ со еден изменувач
Енергетски заштеди со специјално конструиран, хоризонтално поставен изменувач со висока
ефикасност кој овозможува користење на алтернативни извори на енергија.
Тенката изолација со полиуретанска пена од 35mm овозможува екстремно ниски загуби на енергија
и заштеда на средства.
Долг живот - резервоарот за вода е емајлиран и содржи два магнезиумски заштитници за оптимална
антикорозиска заштита на целиот обем.
Доверлив- со 6 кратна заштита
- Внатрешен термостат за подесување на температурата на водата
- Индикатор за температура
- Комбиниран сигурносен вентил кој урамнотежува, неповратен и диференцијален вентил.
- Елиптичен прстен  со специфичен дизајн која ја гарантира вашата безбедност
- Електрична грејна цевка дизајнирана специјално за овој модел и е произведена по најнова     
технологија
- Осветлен прекинувач
- Електрична грејна цевка дизајнирана и произведена од ELDOM INVEST по најнова технологија

ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТЕДИ, ДОВЕРЛИВИ ЗА ДОЛГ ЖИВОТ
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Технички карактеристики

65-XC

66XC

Инсталација

хоризонтален

хоризонтален

Резервоар за вода

емајлиран

емајлиран

Капацитет на опсег

80

120

Номинален притисок

0.8 { Mpa}

0.8 {Mpa}

Mix 37°C со електричен грејач

195

297

Димензии

460х820

460х1160

Начин на загревање на водата

електричен греајч +изменувач

електричен греајч +изменувач

Површина на разменувачи на топлина

0.33

0.56

Дијаметар на цевките

1/2’’ / 1/2’’

1/2’’ / 1/2’’

Номинална моќност

2kw

3Kw

Управување

механичко управување

механичко управување

Класа на енергетска ефикасност

С

С

Топлотни загуби

63W

71W

Висина х Ширина х Длабочина

820 x 460 x 460

1160 x 460 x 460

Маса

34.5kg

40kg

Обем

76I

115l
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Бојлер ЕЛДОМ со два изменувач
Енергетски заштеди со два топлински изменувачи за
комбинирана употреба на два топлински извори. Значителни
електрични заштеди, можат да бидат постигнати преку
соодветно комбинирање на топлинските извори во секоја
сезона.  Горниот дел на изменувачите работи во моменталнo
ниво и може да биде поврзан за бојлер, долниот изменувач
работи акумулирачки и е соодветен за поврзување со соларни
колектори или топлински пумпи.
Сензор (sockets) за секој топлински грејач-топлинскиот
испакнат сензор овозможува прецизна контрола на
топлинскиот систем и негово економично функционирање.
Тенката изолација pд  полиуретанска пена од 35mm
овозможува екстремно ниски загуби на енергија и заштеда на
средства.
Долг живот - резервоарот за вода е емајлиран и содржи
два магнезиумски заштитници за оптимална антикорозиска
заштита на целата површина.
Доверлив - со 6 кратна заштита
- Внатрешен термостат за подесување на температурата на
водата
- Индикатор за температура
- Комбиниран сигурносен вентил кој урамнотежува,
неповратен и диференцијален вентил
- Елиптичен прстен со специфичен дизајн која ја гарантира
вашата безбедност
- Електрична грејна цевка дизајнирана специјално за овој
модел и е произведена по најнова технологија
- Осветлен прекинувач

Технички карактеристики

66C2

80MC2

Инсталација

ветрикална

вертикална

Резервоар за вода

емајлиран

емајлиран

Капацитет на опсег

120

150

Номинален притисок

0.8{Mpa}

0.8{Mpa}

Димензии

460х1160

460x1415

Дијаметар на цевки (разменувач на топлина/систем за вода)

1/2’’ / 3/4’’

1/2’’ / 3/4’’

Номинална моќност

3kw

3kw

Енергетска класа на ефикасност

B

B

Тотални загуби при

51{W}

55{W}

Висина х Ширина х Длабочина

1160x460x460

1415x460x460

Маса

51.5kg

56kg

Обем

114{I}

144{I}
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Држачи за сончеви колектори
Држачи на колектори за рамен кров

Држачи на колектори за кос кров
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