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Egy név, ami látszólagosan egymásnak 
ellentmondó dolgokat egyesít: a hazaszeretetet 
és a csúcstechnológiát, a hagyományokat 
és a jövőt, a helyi 
értékek tiszteletét 
és az innovációt. A TiSUN® csúcstechnológiát 
állít elő a zord valóság számára. Napkollektoro-
kat, amelyek a világ minden táján tökéletesen 
működnek, még a legmostohább körülmények 
között is. Nem csoda, hogy a vállalat termelése 

közel 80 százalékát expor-
tálja. Európa-szerte 220 

alkalmazott garantálja a csúcsminőséget, és 40 
kereskedelmi partner gondoskodik a termékek 
forgalmazásáról a világ minden táján.

A fejlesztőrészleg már a kezdetek óta új ter-
mékek fejlesztésére fordítja minden energi-
áját, ennek 
köszönhetően 
a TiSUN® folyamatosan növeli előnyét piac-
vezetőként Európában, és állhatatosan halad 
a vállalat céljának elérése felé. Ez pedig nem 

más, mint meggyőzni a világot a 
lehető legjobb energiaforrás, a 

Nap használatáról.

csúcstechnológia

házon belüli fejlesztőrészleg

kimagasló minőség

vállalati cél

Tirol – A hegyek országa. Lélegzetelállítóan 
gyönyörű környezet magas életminőséggel. És 
itt működik az a vállalat, amely már több mint 

20 éve 
fejleszt 

modern napkollektoros rendszereket, és az 
egész világot ellátja tiszta napenergiával: 
TiSUN®.

a legmodernebb napkollektoros rendszerek
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A NAP – AZ élEt KIMERítHEtEtlEN fORRÁsA

A napkollektoros megoldások a nap tiszta hőenergiáját kellemes meleggé alakítják, mégpedig 
olcsón, hatékonyan és biztonságosan. Ehhez pedig nincs szükség másra, mint napsugárzásra és a 
TiSUN kiforrott technológiájára. Egy mindössze 4–6 m2 felületű napkollektor már elég egy átlagos, 
négyszemélyes háztartás melegvízzel való ellátásához. Ez pedig máris fedezi az ember energia-
szükségletének 25 százalékát. Ráadásul a fűtéshez szükséges fennmaradó 75%-ból is megtakarít-
hat akár 60%-ot, ha a hagyományos fűtőrendszert napenergiával egészíti ki.

A nap egész évben ingyen 
süt! Óriási mennyiségű tiszta 

energia: kimeríthetetlen, környezetbarát és 
ingyenes. 
Egy nap-
kollektoros rendszerrel egyetlen háztartás CO2 

kibocsátása évente egy 
tonnával csökken. Ennek 

a természet és a pénztárcája is örül, hiszen az 
energiamegtakarítás egyben kisebb kiadásokat 
is jelent! A TiSUN kevés karbantartást igénylő 
napkollektoros rendszerének beépítésével 
az abszolút ellátásbiztonságba fektet, azaz a 
fosszilis energiahordozóktól való függetlensé-
gébe. Ne feledje: állami és 
egyéb nyilvános pénzügyi 
támogatások állnak rendelkezésre a rendsze-
rek kiépítéséhez. A beszerelés okozta többlet-
költségek már néhány év alatt megtérülnek.

ingyenes

1 tonna CO2

a legtisztább energia

támogatás
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ENERGIAHOZAM AZ év fOlYAMÁN

KÖRNYEZEtbARÁt

ENERGIAtAKARéKOs

HOssZú élEttARtAM bEvÁlt 
tEcHNOlóGIÁKKAl

KÖltséGHAtéKONY

KIsZÁMítHAtó

Melegvízszükséglet (mosdás, főzés stb.)
Energiaszükséglet fedezése napenergiával
Energiaszükséglet fedezése hagyományos fűtőrendszerrel



Melegvíz úszómedencefűtés Hűtés folyamathő



Képzeljen el egy kerti locsolótömlőt, ami 
sokáig a napon fekszik. Némi idő elteltével a 
tömlőben lévő víz forró lesz. Egy napkollek-
tor leegyszerűsítve pontosan így működik. A 
rendelkezésre álló napsugárzásból a lehető 
legnagyobb teljesítményt nyeri ki, így egy nagy-
teljesítményű „csúcstechnológiás locsolótöm-

NAPKOllEKtOROs RENdsZER 

1  Kollektor

2  Szolárállomás + vezérlés

3  Energiatároló

4  Melegvíz

5  Fűtőtest + padlófűtés

lőnek” tekinthető. A nap által sütött kollektor 
felforrósodik, és átadja a hőt egy hordozófo-
lyadéknak, amelyet egy keringtetőszivattyú az 
energiatárolóba vezet. A tárolóban a hordozó 
folyadék egy hőcserélőn keresztül átadja a 
hőjét az ivóvíznek, mielőtt újra visszaáramlana 
a kollektorba. A tárolóban található fűtőszál pe-
dig garantálja, hogy akkor is legyen melegvíz, 
ha éppen nem süt a nap.

tisUN napkollektoros rendszerek: maximális 
hatékonyság minimális ráfordítás mellett. Jól 
összeállított teljes megoldásaink napkollektor-

okból, 
ré-

tegtárolókból és egyéb rendszerelemekből 
állnak, és egész évben behozzák a napot a 
házába. A TiSUN 
vállalaté Európa 
egyik legmodernebb gyártóbázisa, számtalan 
kitüntetéssel, minőségi tanúsítvánnyal és 
saját szabadalommal rendelkezik, és minden 
feladatra optimális megoldást tud biztosítani, 
beleértve egyedi megoldások 
elkészítését is. Nem számít, 
hogy kis családi házról, ötcsillagos szállodáról, 

új építkezésről
vagy felújításról, 

kereskedelmi, ipari vagy szabadidős létesít-
ményről van-e szó, mi minden esetben ideális 
partnerek vagyunk az Ön számára.

egyedi

teljes megoldások

maximális hatékonyság

ideális partner

A lEGJObb bEfEKtEtés A JÖvőbE:
EGY tIsUN NAPKOllEKtOROs RENdsZER
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A napenergia-hasznosítás folyamatában a 
főszerepet napkollektor játsza, amelynek a fel-
adata a 
maximá-
lis teljesítmény kinyerése a rendelkezésre álló 
napsugárzásból. A kollektor az egész rendszer 
motorja. Minél kiforrottabb a technika, annál 
jobb az energiahozam! Pontosan ezért nagyon 
sok energiát fektettünk a TiSUN napkollektorok 
kifejlesztésébe, és így „csúcsteljesítményű 
motorokat” hoztunk létre. 

A különleges lézerhegesztés, a kiemelkedően 
hatékony PVD-bevonat és nem utolsósorban az 
abszor-
ber (a 
csúcstechnológiás „locsolótömlő”) innovatív 
meanderrendszerre garantálja az optimális hő-
átadást. Egyszerűen fogalmazva ez a követke-
zőt jelenti: A rendszer a napsugárzás energiá-

jának 95 százalékát hővé 
alakítja. Így egy TiSUN 

napkollektor hatásfoka több mint 70%.

maximális teljesítmény

hatásfok > 70%

innovatív meanderrendszer

KOllEKtOR fEléPítésE

Abszorber
Lézerhegesztésű, teljes felü-
leten működő abszorber nagy 
szelektivitású PVD-bevonattal, 
kígyóvonalban átáramoltatva

Szigetelés
Hőálló különleges 20 mm-es 
PU-keményhab és 40 mm-es 
kőgyapot, nem éghető

Burkolat
Prizmázott biztonsági 
szolárüveg nagy fényáteresztő 
képességgel

Ház
Antracit színű porszórt alumí-
nium keretszerkezet alumínium 
szendvics hátfallal



A tisUN napkollektorok elsők a világméretű 
technológiai összehasonlításban, és már a Föld 
több mint 50 országában díszítik a tetőket. Az 
igényes megjelenés következtében nemcsak a 
fenntartható energiagazdálkodás iránti egyértel-
mű elkötelezettség jeleiként értelmezhetők, de 
az egész épület látványképét is javítják.

tIsUN KOllEKtOROK –
KIvÁlóAN MűKÖdő csúcstEcHNIKA

szívügyünk, hogy minél több és több ember 
döntsön a kimeríthetetlen napenergia haszná-
lata mellett. Ezért a TiSUN egy olyan tanácsadói 
és szolgáltatási kultúrát követ, amelynek célja, 
hogy teljesítse kívánságait. Szakértőink örömmel 
állnak rendelkezésére tanácsaikkal, valamint 
információkat nyújtanak a számos állami és 
regionális támogatási programról.

A napenergiával már az első naptól kezdve 
pénzt takarít meg. A beszerelés okozta többlet-
költségek már néhány év alatt megtérülnek.

tisUN NAPKOllEKtOROK – fő ElőNYÖK
 ▪  Jó hatásfok: több, mint 70%
 ▪ Maximális hőkinyerés: 95% a PVD-
bevonatnak, lézerhegesztésnek és 
meanderes csőrendszernek köszönhetően

 ▪ Egyszerű és gyors felszerelés minden 
tetőtípusra

 ▪ Hosszú élettartam (min. 20 év) a robusztus 
felépítésnek és a kiváló anyagoknak köszön-
hetően

 ▪ Abszolút üzembiztos – még nagyon magas 
hőmérsékleten, valamint szélsőséges szél- 
és hóterhelések esetén is

 ▪ Minimális hőveszteség (5%)
 ▪ 10 év garancia
 ▪ Solar Keymark tanúsítvány garantálja a 
csúcsminőséget

Az abszorber oldalról, a csövekkel

Kéken fénylő abszorber

Prizmázott biztonsági szolárüveg



Mezőfelosztás – FI Mezőfelosztás – FA

Beszerelés
Minden megoldható: tetőre 
szerelés, tetőbe szerelés, 
szabadonálló felépítés, beépí-
tés a homlokzatba, és egyedi 
méretű rendszerek.

Nagy kollektorfelület 
egy darabban
A TiSUN nagyfelületű kollekto-
rok darabonként 3–18 m2 közöt-
ti méretűek, ami segít meg-
előzni a hőhidak kialakulását 
és így minimálisra csökkenti a 
hőveszteségeket.

3m 3m

2m 2m
2m

3m
3m

4m
4m

5m
5m

6m
6m2m

1,5m

1m 1m



A tisUN nagyfelületű kollektorok használata 
már 3 m2 felülettől kifizetődő. Ezek a kollek-
torok egyetlen darabban készülnek, és így is 
kerülnek kiszállításra, és a standard kivitelek-
ben akár 18 m2-es méretben is rendelhetők! A 
kollektorok magassága típustól függően egy, 
másfél, kettő és három méter között változik. 
Természetesen bármikor szívesen állítunk elő 
egyedi kiviteleket tetszőleges magasságban 
és szélességben. Ez a kollektoróriás döntött és 
lapos tetőkre/-be szerelhető, valamint szaba-
don, a talajon is felállítható. Igényes, antracit 
színű kialakításának köszönhetően pedig szinte 
minden épülethez harmonikusan illeszkedik.

Bár (szinte) minden felület kiszolgálható 
modulkollektorokkal is, a nagyfelületű kollektor 
előnye, hogy nincs szükség külön csatlakoz-
tatásokra, mint a moduloknál. Ezáltal minima-

Az abszorberben keringő hordozó folyadék a meanderrendszernek köszönhetően hosszú utat tesz 
meg, így optimálisan felforrósodik.

EGYsZERűEN óRIÁsI: A tIsUN NAGYfElÜlEtű KOllEKtOR
lizálható a hőveszteség. A TiSUN napkollek-
tor-specialistaként és komplett megoldások 
szállítójaként kombinálható rögzítő-, valamint 
lemezburkolat-rendszereket kínál a rögzítéshez 
minden tetőtípusra.

tisUN NAGYfElÜlEtű KOllEKtOR –
ElőNYÖK

 ▪ Optikai szempontból szépen integrálható
 ▪ Nincs hőveszteség a hőhidak miatt, hiszen 
egyetlen darabból készül

 ▪ Csak két csatlakozója van, így gyorsan 
szerelhető

 ▪ Maximális energiahozam, hiszen a bruttó és 
a nettó felülete szinte azonos

 ▪ Optimális vízelosztás, ezáltal optimális 
hőátvitel

 ▪ Tökéletes stílus
 ▪ Tetőbe és tetőre építhető, szabadon felál-
lítható, homlokzatba integrálható, egyedi 
kivitelekben is gyártható

A napenergia 95 szá-
zalékát
felveszi az abszorbciós
felület. 



Jellemzők
Alacsony tömeg, könnyű 
szerelhetőség és kiemelke-
dő teljesítmény – a TiSUN 
modulkollektorok igazi kis 
univerzális zsenik.

Modulkollektor
2,0 és 2,5 m2-es méretben 
kapható, rugalmasan beépíthető: 
függőleges, vízszintes vagy sza-
badon álló is lehet – Ön dönt.



Ez a kis mindentudó univerzálisan felhasznál-
ható, hiszen fejlesztésekor a rugalmas felsze-
relhetőség volt a fő szempont. Összesen négy 
típus létezik 2 és 2,5 m2-es méretekben, amelyek 
minden típusú tetőre/-be beépíthetők, függő-
legesen és vízszintesen is. A szabad felállítás 
is lehetséges szinte mindenhol. Mivel minden 
kollektornak négy csatlakozója van, az egyes 
modulok nagyon könnyen kombinálhatók.

GYORsAN és RUGAlMAsAN fElsZERElHEtő –
A tIsUN MOdUlKOllEKtOR

A kollektorok egymás közötti belső össze-
kapcsolása mindössze néhány kézmozdulattal 
megoldható. Energiahozam szempontjából a 
kis univerzális zseni is a legjobbat nyújtja – 
köszönhetően a meanderrendszernek (modu-
lonként egy meander), a lézerhegesztésnek és 
a legkiválóbb anyagoknak. Azaz maximálisan 
kihasználja a napsugárzást. A kiváló szigete-
lési értékek pedig minimálisra csökkentik a 
hőveszteséget.

Kicsi,
mégis mindent tud:
meanderrendszer a 
modulkollektorokban is a 
maximális hatékonyság 
érdekében.

A napenergia 95
százalékát
felveszi az abszorbciós felület.

csatlakoztatási példák

Fekvő (FM-W 2,0 / 2,5 típus)

összesen max. 6 kollektor

összesen max. 6 kollektor

Álló (FM-S 2,0 / 2,5 típus)

összesen max. 6 kollektor soronként összesen max. 6 kollektor soronként



A tisUN KIbíRJA –
bÁRMIlYEN tEtőN,
bÁRMIlYEN IdőbEN

Európa egyik vezető napkollektor-specia-
listájaként olyan átfogó, csúcstechnológiát 
felvonultató termékkínálattal rendelkezünk, 
hogy tényleg minden feladatra megvan a meg-
felelő megoldásunk (ha pedig mégsem lenne, 
akkor külön Önnek kifejlesztjük): tökéletesen az 
Ön egyedi igényeire, lakóterületére, valamint 
természeti környezete adottságaira szabva. 
De ne feledkezzünk meg a jó hírünket öregbítő, 
gyors szerelő szakembereinkről sem.

A tisUN napkollektoros rendszerei a legki-
sebb csavarig megfelelnek a legszigorúbb 
minőségi követelményeknek, amit kilenc nem-
zetközi intézmény is ellenőrzött. Ennek ellenére 
a berendezések rendszeres karbantartása a 
magas TiSUN színvonal egyik fontos eleme.

A TiSUN napkollektoros rendszerek minden tetővel és burkolattípussal kompatibilisek.

Tetőn – párhuzamosan
beszerelve

Tetőn – felállítva
Szabadon
felállítható kivitel

Tetőbe integrálva



Kiváló rögzítőrendszerek: a TiSUN napkollektoros rendszereknek az extrém hőmérséklet-ingadozások és a nagy szél- és hóterhelések sem tudnak ártani.

Nem számít, hogy milyen tető van a házon – 
és az sem, mivel burkolták. Igen, még az is 

mindegy, hogy hol áll a háza. 
A TiSUN napkollektoros 

rendszerek mindenhol kitűnően teljesítenek, és 
minden időjárással megbirkóznak: legyen szó 
extrém hőmérséklet-ingadozásokról, extrém 
hóterhelésről, jégesőről, jégről, homokról, 
szélről vagy viharról. Csak különlegesen stabil, 

nemes fémekből készült, egyedi 
rögzítőrendszereket használunk, 

amelyeket az adott tetőtí-
pushoz és adottságokhoz 
igazítunk. Így minden tető esetében a lehető 
legmagasabb biztonságot, maximális hatékony-
ságot és tartós tömítettséget tudunk garantálni.

zord időjárás

biztonság

egyedi

Hosszú élettartam
A kiváló nemes fémek 
(nemesacél, alumínium) 
korrózióval szembeni 
ellenállóképességének és erős-
ségének köszönhetően hosszú 
élettartamúak. Ezt a tetőrögzíté-
sek különleges formai kialakítá-
sa és konstrukciója még tovább 
növeli.

Optimális
terheléseloszlás
A tetőrögzítések konstrukciója 
és formája garantálja a kollek-
tor miatti terhelés optimális el-
osztását, tetszőleges dőlésszög 
és bármilyen tetőtípus esetén. 
A tetőrögzítések a kollektor 
súlypontjának megfelelően, 
egyenletesen osztják el a külső 
időjárási hatások jelentette 
húzó- és nyomóterheléseket.



A jól kigondolt TiSUN szolárállomásokkal öröm-
telien kényelmes energiamérleget biztosíthat 
magának. Minden egyes alkatrész kifejezetten 
a TiSUN termékkínálat számára lett kifejlesztve, 
és tökéletesen optimalizálták a napkollekto-
ros rendszereinkre: a különlegesen hatékony 
energia-
takaré-
kos szivattyúktól kezdve a két- és többkörös 
szolárvezérléseken keresztül a legkisebb 
szelepekig és kaucsuk-ragasztószalagokig. 
Mindegyik modell lenyűgöz kis méretével, egy-

szerű kezelhetőségével és 
azonnali bevethetőségével.egyszerű kezelhetőség

energiatakarékos szivattyú

Szivattyú
Valós idejű üzem: A rendszer 
folyamatosan méri a kollektor 
teljesítményét és az informáci-
ókat azonnal átadja a szivaty-
tyúcsoportnak, hogy a lehető 
legjobb energiabetáplálást 
biztosítsa. A leghatékonyabb, 
energiatakarékos szivattyúk 
áramfogyasztása rendkívül 
alacsony.

Vezérlés
A szolárállomással a rendel-
kezésre álló energia a lehető 
legjobban vezérelhető és 
használható ki – még akkor is, 
ha csak kevéssé süt a nap. Rö-
viden: Az intelligens rendszer a 
lehető legtöbb energiát juttatja 
el a kollektorból a tárolóba.

Átáramlásszabályozó
A vezérlés szabályozza a szivaty-
tyú fordulatszámát (a PM jelen 
keresztül), és gondoskodik róla, 
hogy a kollektor a lehető legjobb 
szolárhozamot biztosítsa.



A berendezések vezérlése terén a tisUN 
egyértelműen vezető. Kifejlesztettünk egy 
intelligens teljes rendszert, amely a teljes 
napkollektoros rendszert vezérli. 

A rendszer folyamatosan méri a kollektor 
teljesítményét, hogy a lehető legtöbb energiát 
tudja a tárolóba szállítani. A háttérben egy 
összetett szoftver minden pillanatban garan-
tálja az optimális energiahozamot. Milyen 
bonyolult technológia, mégis milyen egyszerű 
kezelhetőség. A TiSUN szolárállomások évekre 
biztosítják a kényelmes energiagazdálkodást. 
Milyen állapotban van a berendezésem? Haté-
konyan működik? Mindössze egy gombnyomás, 
és máris tudja a választ. Ezen felül azonnal 
beavatkozhat és beállíthatja az egyes paramé-
tereket.

Az energianyereség kiszámítása gyorsan, 
egyszerűen és digitális úton történik. Az inno-
vatív szolárvezérléseink az adatokat több mint 
nyolc nyelven tárolják, és a legkülönbözőbb 

Energiamérleg kiszámítása egyetlen gombnyomás-
ra – gyorsan és egyszerűen. A TiSUN szolárállomások 
egyszerű kezelhetősége lenyűgöző. Segítségükkel 
mindig pontos információkkal rendelkezik berendezése 
állapotáról és hatékonyságáról.

tÖKélEtEsEN A NAPRA HANGOlvA –
tisUN sZOlÁRÁllOMÁsOK és -vEZéRlésEK

szolár- és fűtésrendszerekhez használhatók. 
Főleg egyedileg vezérelhető, nagyobb beren-
dezések esetében érdemes a TiSUN kétkörös 
szolárvezérlést többkörös vezérléssé kibővíteni 
(akár utólagosan is).

tisUN sZOlÁRÁllOMÁsOK – fő ElőNYÖK
 ▪ Integrált energiatakarékos üzemmód
 ▪ Modulárisan bővíthető vezérlés
 ▪ Nagy hatékonyságú (A energiaosztályú) 
energiatakarékos szivattyúval kapható

 ▪ Eltömődésgátló funkció a 
keringtetőszivattyúkhoz

 ▪ Elektronikus fordulatszám-szabályozás
 ▪ Elektronikus hőmennyiségmérés és energia-
mérleg

 ▪ Folyamatos adatmentés SD-kártyára, grafi-
kus megjelenítés a kijelzőn

 ▪ Nagy, megvilágított LCD-kijelző és áttekint-
hető felhasználói felület

 ▪ Elektromosan készre kábelezett 
szolárállomás

 ▪ Kiértékelés több évre visszamenőleg



A meleg víz felemelkedik, a hideg lesüly-
lyed. A gravitáció ezen egyszerű fizikai elvét 
használják ki a TiSUN szolár-rétegtárolók: 
egy úgynevezett szféracserélő a tárolóban 

rétegenként eltérően forró vizet 
hoz létre, amit a rendszer a víz 

hőmérsékletétől függően táplál be a melegvíz-, 
illetve a fűtőkörbe. A rétegtöltési technológia 
használatával a napkollektoros energianyere-
ség sokkal hamarabb és 
hatékonyabban érhető 
el a hagyományos tárolórendszerekhez képest.

eltérően forró

energianyereség

A TiSUN napkollektoros rétegtárolók szíve az úgynevezett szféracserélő, amely a 
víz hőmérséklet szerinti rétegezéséért felelős, és mindig garantálja az optimális 
hőmérsékletet.

30 perc 75 perc 125 perc 170 perc



Már egy kisebb méretű napkollektoros 
rendszerrel is fedezhető az éves melegvízigény 
70%-a. Amíg a kollektorok a napenergia 
begyűjtésével és átalakításával foglalatoskod-
nak, egy napenergia-tárolónak az a feladata, 
hogy a felmelegített vizet összegyűjtse. Ebből 
a berendezésből kapják az ellátást az épület 
vizesblokkjai és fűtésrendszere. Vagyis akkor 
is vehetünk egy forró zuhanyt, ha a nap éppen 
nem süt.

A tisUN rétegtárolók működési elve és egy-
ben egy nagy előnye az úgynevezett gravitá-
ciós rétegezés, amelynek köszönhetően eltérő 
hőmérsékletű víz áll rendelkezésre: fent akár 60 
°C-os víz (hiszen a meleg víz felemelkedik), alul 
pedig körülbelül 20 °C-os víz (mivel a hideg víz 
lesüllyed). Amint a kollektor melegszik, úgy lesz 
a tárolóban található víz is egyre melegebb, és 
egyre feljebb vándorol. Ennek a rétegtöltéses 
elvnek köszönhetően még a rövid napos idő-
szakok is optimálisan kihasználhatók: egy fél 
óra napsütés elegendő egy zuhanyzáshoz. Az 
utófűtés során is nagyon sok idő és energia ta-
karítható meg, hiszen 30 °C-os vizet könnyebb 
60 °C-ra felmelegíteni, mint 10 °C-os vizet.

MINdEN célRA A MEGfElElő MElEG –
tIsUN NAPENERGIA-tÁROló RétEGtÖltéssEl

A tisUN napenergia-tároló rendszerek kom-
patibilisek minden kedvelt fűtésrendszerrel. A 
helytakarékos felépítés, az egyszerű felsze-
relés, a modern design és nagy hatékonyság 
teszi ezeket a készülékeket a hosszú távú 
energiatakarékosság ideális megoldásává. Pél-
da: 1000 literes tárolótérfogat + 18 m2 napkol-
lektor-felület = 5800 kWh energiamegtakarítás 
évente. A TiSUN minden tárolót 5 év garanciá-
val szállít.

30 °C 40 °C 60 °C

A rétegezés a tárolóban biztosítja a meleg gyors, célzott felhasználását – az egyes 
hőmérsékletszinteknek megfelelően.

Minél erősebb a napsugárzás, annál nagyobb lesz a hőmérséklet a rétegtárolóban, és annál gyorsabban használható 
fel a meleg.

A TiSUN sza-
badalmaztatott 
poliészterszálas 
filc szigetelése a 
hagyományos filc 
szigetelésekhez 
képest sokkal 
alaktartóbb és ma-
gasabb hőszigetelő 
értékeket garantál.



Hosszú élettartam
A speciális, rozsdamentes 
nemesacél hullámcső a TiSUN 
Pro-CleanPlus ® rétegtároló 
belsejében gondoskodik a 
használati melegvíz-ellátásról.

Nagy teljesítményű 
melegvíz-készítés 
A csőfal hullámalakja erős 
örvényeket kelt a víz átáram-
lása közben és nagy hőcseré-
lő-felületet biztosít, ez pedig 
megsokszorozza a melegvíz-
készítési teljesítményt.

Különlegesen kevés 
karbantartást igénylő 
üzem
Nincs szükség anódkarbantar-
tásra!

Kompakt 
szolárállomás
Napkollektoros töltőegy-
ség nagy hatékonyságú, A 
energiaosztályú szivattyúkkal 
a minimális áramfogyasztás és 
az optimális hőmennyiség-ki-
egyenlítés érdekében

Használati melegvíz 
higiénikus melegítése
A frissen felmelegített víz igény 
szerint levehető a hullámcső-
ből, és friss víz pótolja a levett 
mennyiséget.

Alaktartó szigetelés
Kiváló hőszigetelő tulajdon-
ságokkal rendelkező, 100 
százalékban újrahasznosítható 
poliészterszálas filc



PRO-clEANPlUs ®

RétEGtÁROló –
tIsZtA ÜGY! 

A Pro-CleanPLUS ® bemutatásával a TiSUN egy 
sokoldalúan tehetséges készüléket vezetett be 

a piacra a 
melegvíz-
készítés és 

a fűtésrásegítés igényeinek kielégítéséhez, 
ami: kompakt, stílusos és számtalan rendszer-
rel kompatibilis. A napkollektoros rendszerektől 
kezdve a hőszivattyúkon át a gáz-, olaj- és 
biomassza-kazánokon keresztül egészen a 
cserépkályhákig – ez a rétegtároló minden hő-
forrással jól kijön. 
Egyszerű technikai 
megoldásainak és kis helyigényének köszön-
hetően a TiSUN csillaga utólag is integrálható 
mindeni fűtésrendszerbe. Élettartam tekin-
tetében pedig hosszakat ver a hagyományos 
rendszerekre.

PRO-clEANPlUs ® – fő ElőNYÖK
 ▪ Optimális napenergia-kihasználás meleg-
víz-előállításra és -fűtésre a különleges ré-
tegberendezéseket, beáramláscsillapítókat 
és -lemezeket használó rétegtöltésnek 
köszönhetően

 ▪ Higiénikus frissvízmelegítés speciális ne-
mesacél hullámcsővel

 ▪ Gazdaságosabb üzemeltetés minden fűtés-
rendszer esetén (napkollektor, biomassza, 
hőszivattyú)

 ▪ Állandó, különösen gyors melegvíz-vételezés
 ▪ Helytakarékos felépítés, minimális 
hőveszteség a hatékony hőszigetelésnek 
köszönhetően

 ▪ Szabadalmaztatott rendszer
 ▪ Hosszú élettartam
 ▪ Integrált szolárállomás
 ▪ 5 év garancia

KOMPAKt, NAGY
tElJEsítMéNYű és sZéP

A TiSUN Pro-CleanPLUS  ® energiatároló kiváló tulajdonságokkal 
büszkélkedhet: kompakt felépítésű, nagy teljesítményű és szép. 
Innovatív, letisztult formavilága vonzza a tekinteteket. Ennél a 
berendezésnél a forma és a funkció kéz a kézben járnak. Az in-
tegrált szolárállomás lehetővé teszi a kényelmes energiagazdál-
kodást, ugyanakkor pedig maximális hatékonyságot és optimális 
szigetelést is biztosít.

Ne feledje: Minden TiSUN napenergia-tároló poliészterszálas 
filcből készült, attraktív, és egyben kiváló szigetelési értékekkel, 
valamint nagy hőálló-képességgel rendelkező, viszonylag kis tö-
megű szigetelőköpennyel rendelkezik. A hőszigetelés 100%-ban 
újrahasznosítható és sokkal tartósabb, mint a piacon elérhető 
egyéb hagyományos filc hőszigetelések. A különleges ékforma 
következtében a szigetelőköpeny pontosan illeszkedik a tároló 
falához – így elkerülhetők az úgynevezett „kéményveszteségek”.

számtalan rendszerrel 
kompatibilis

alacsony helyigényű



Hosszú élettartam
A speciális, rozsdamentes 
nemesacél hullámcső a TiSUN 
Pro-Clean® rétegtároló belse-
jében gondoskodik a használati 
melegvíz-ellátásról.

Használati melegvíz 
higiénikus melegítése
A frissen felmelegített víz igény 
szerint levehető a hullámcső-
ből, és friss víz pótolja a levett 
mennyiséget.

Nagy teljesítményű 
melegvíz-készítés
A csőfal hullámalakja erős 
örvényeket kelt a víz átáram-
lása közben és nagy hőcseré-
lő-felületet biztosít, ez pedig 
megsokszorozza a melegvíz-
készítési teljesítményt.

Szféracserélő és bor-
dás hőcserélő
Mindig a kívánt hőmérsék-
letű melegvíz – az innovatív 
rétegelvnek köszönhetően (19. 
oldal).

Különlegesen kevés 
karbantartást igénylő 
üzem
Nincs szükség anódkarbantar-
tásra!



vERHEtEtlEN PÁROs: 
PRO-clEAN® és PRO-clEAN® 
2WR
 
Pro-Clean® – A TiSUN klasszikusa nem hoz 
szégyent a nevére. A különleges nemesacél 
hullámcsőnek köszönhetően a használati 
melegvíz higiénikusan melegíthető fel. Rétegtá-
rolóként része az innovatív szféracserélő, ami 
a vizet eltérő hőmérsékletű rétegekre osztja, 
így lehetővé teszi az energia különlegesen 

gyors kihasználását. Ez a 
multifunkciós energiaközpont 

minden fűtésrendszerrel kompatibilis (utólagos 
beépítés esetén is). Működik hőszivattyúkkal, 
biomassza-fűtésekkel és pelletkazánokkal, 
valamint fatüzelésű kazánokkal is –
mégpedig tökéletesen.

Akinek némi fejlesztésre és kétszeres csapolá-
si teljesítményre lenne igénye, annak melegen 
ajánljuk a TiSUN két hullámcsővel szerelt 
rétegtárolóit:
A Pro-Clean® 
2WR egy verhetetlen ajánlat, egy tartósan nagy 
teljesítményű melegvíz-ellátó rendszer kifeje-
zetten szállodák és olyan üzemek részére, ahol 
folyamatosan nagy a melegvízigény.

A GRAvItÁcIós Elv

A TiSUN napkollektoros rétegtárolók szíve az úgynevezett 
szféracserélő, ami a vizet a különböző hőmérsékletek szerint 
rétegezi, és így mindig garantálja az optimális hőmérsékletet. 
Ez az innovatív technológia a természetet tekinti példa-
képének, és a gravitáció fizikai elvét követi: a meleg víz 
felemelkedik, a hideg pedig lesüllyed. A rendszer az energiát 
a víz hőmérsékletétől függően táplálja be a melegvíz-, illetve 
a fűtőkörbe – mégpedig sokkal korábban, gyorsabban és 
célirányosabban, mint a hagyományos rendszerek.

csapolási teljesítmény

rétegelés

30 perc 125 perc75 perc 170 perc



Nagy teljesítményű 
kétzónás feltöltés
a hatékonyság növelése 
érdekében

 Alaktartó szigetelés
Kiváló hőszigetelő tulajdon-
ságokkal rendelkező, 100 
százalékban újrahasznosítható 
poliészterszálas filc

Kompakt felépítés
integrált szolár hőcserélővel

Használati melegvíz 
higiénikus melegítése
A frissen felmelegített víz igény 
szerint levehető a hullámcső-
ből, és friss víz pótolja a levett 
mennyiséget.



tisUN fRIssvíZtÁROló – fő ElőNYÖK
 ▪ A napenergia egyszerű kihasználása melegvíz-előállításra 

és -fűtésre
 ▪ Csíramentes frissvízmelegítés speciális nemesacél hullám-

csővel
 ▪ Gazdaságosabb üzemeltetés minden fűtésrendszer esetén 

(napkollektor, biomassza, hőszivattyúk)
 ▪ Állandó, különösen gyors melegvízszállítás
 ▪ Egyszerű működési elv, bonyolult technikai megoldások 

nélkül (természetes elv)
 ▪ Helytakarékos felépítés
 ▪ Utófűtése bármely szokványos fűtőrendszerrel lehetséges
 ▪ Hosszú élettartam
 ▪ 5 év garancia

40 °C

20 °C

40 °C

70 °C

Mindig használható 
meleg a hatékony 
kétzónás feltöltésnek 
köszönhetően

MINdEN fOlYHAt – 
tIsUN fRIssvíZtÁROló 

A TiSUN frissvíztároló meleg, tiszta vízről 
gondoskodik és a fűtésre is rásegít. A nemes-
acél hullámcsövön keresztül végzett átfolyó 
rendszerű felfűtéssel folyamatosan regenerá-
lódik a víz, ahelyett, hogy órákat töltene el egy 
gyűjtőtartályban. Az innovatív filc szigetelésnek 

köszönhetően a tároló 
hőveszteségei minimá-

lisra csökkenthetők.

A két simacsöves regiszterrel rendelkező 
nagytestvére a hatékonyságot jelentősen 
növelő kétzónás feltöltés-rendszerével tűnik ki. 
A napenergia in-
tegrált elsőbbségi 
kapcsolója melegíti fel a tároló felső tartomá-
nyát, így a használati víz gyors felmelegítését 
és vételezését teszi lehetővé. Az átfolyó rend-

szerű felfűtés garantálja a 
higiénikus

melegvíz-készítést.

Higiénikus

Filc szigetelés

Kétzónás feltöltés



Szolárregiszter
nagy hőcserélő felülettel a 
gyors felfűtés érdekében.

Alaktartó szigetelés
Kiváló hőszigetelő tulajdon-
ságokkal rendelkező, 100 
százalékban újrahasznosítható 
poliészterszálas filc.

Utófűtő-regiszter
hagyományos fűtőrendszerek-
kel történő felfűtéshez.

Kompakt felépítés
Minden TiSUN alkotóelem tö-
kéletes összhangban működik.

Felületvédelem
a legszigorúbb minőségi krité-
riumoknak megfelelő zomán-
cozással



tIsUN bE-ssP-2R és bE-ssPK HE MElEGvíZtÁROlóK –
fő ElőNYÖK

 ▪ Kiváló minőségű zománcozás
 ▪ Hatékonyan kombinálható napkollektorokkal és 
utófűtésekkel

 ▪ Különösen alkalmas használati víz melegítésére
 ▪ Hosszú élettartam
 ▪ 5 év garancia

IRÁNY A víZ –
tIsUN MElEGvíZtÁROlóK

Ha kizárólag használati vizet kíván melegíteni 
a napenergiával, a TiSUN melegvíztárolók 
jelentik a legjobb megoldást. Kiváló minőségű 
zománcozásuk nemcsak a legszigorúbb higi-
éniai követelményeknek felel meg, de nagyon 
szépen is néz ki.

A BE-SSPK HE méretéből kifolyólag különösen 
alkalmas falra szerelésre, például a fürdőszo-
bában, és integrált elektromos utófűtéssel 
rendelkezik.





A tisUN rendszertechnológiája egész 
Európában vezető szerepet tölt be. A nap 
energiáját használó teljes körű megoldásaink 
napról napra egyre több olyan embert győznek 
meg világszerte, akik tartósan hatékonyan, és 
persze főleg takarékosan szeretnének fűteni.

NAPOs sZERvIZ A NAP MINdEN óRÁJÁbAN
A műszaki innováció mellett a fő célunk egy 
átfogó forgalmazói és szervizhálózat kialakítá-
sa, hogy ügyfeleinket mindig segíthessük taná-
csokkal és tettekkel is: vásárlás előtt, közben, 
és természetesen után is. Alapos tanácsokat 
adunk Önnek, bemutatjuk, melyik napkollekto-
ros megoldás a legideálisabb az Ön háza szá-
mára, egyedi energiakoncepciót állítunk össze, 
és tájékoztatjuk valamennyi elérhető állami és 
egyéb szabadon hozzáférhető támogatásról.

Miután tisUN napkollektoros rendszer 
beszerzése mellett döntött, kivonul Önhöz 
magasan képzett szerelőcsapatunk, majd 
gyorsan, tisztán, és mindenek előtt biztonságo-
san fel-, illetve beépíti a választott rendszert. 
A rendszeres karbantartás ugyanúgy a TiSUN 
magas szolgáltatási színvonalának része, mint 
a szakértő tanácsadás. Ha bármilyen kérdése 
van, hívjon bennünket bátran.

Ezen felül napkollektor-specialistaként rend-
szeresen szervezünk képzéseket partnereink 
számára is, hogy tudásunkat folyamatosan 
tovább tudjuk adni, és erősítsük a napenergia 
helyzetét az energiapiacon. Ezen felül számos 
telepítő vállalkozás számára
szakértő és megbízható partner vagyunk, 
amivel az egész iparág jól jár.



Ausztria (Tirol) – A TiSUN székhelye és hazája. Itt 
készülnek az innovatív napkollektoros rendszerek 
a zord valóság számára.

A TiSUN napkollektoros rendszereit a világ 40 or-
szágába exportálják: csúcstechnológiát kínálunk 
minden éghajlaton.



IRAtOKKAl és PEcsétEKKEl Is IGAZOlt MINőséG
is. A magas minőségi követelmények teljesíté-
sét a TiSUN vállalatnak 2007-ben nyilvánosan 
átadott ISO 9001 2000 minősítés igazolja.
Különösen örülünk legfrissebb, 2010-es kitün-
tetésünknek: az ISO 14001 környezetirányítási 
tanúsítványnak.

Mi azonban nem elégszünk meg ennyivel, és 
nem ülünk a babérjainkon. Saját, házon belüli 
kutatási és fejlesztési részlegünk folyamatosan 
keresi az új, innovatív megoldásokat, ame-
lyekkel folyamatosan jobbá tehetők a TiSUN 
technológiái – ezek az Ausztriából érkező, 
világszínvonalú termékek.

A minőség nálunk első helyen áll, amint ezt 
országos és nemzetközi kitüntetéseink és 
tanúsítványaink is igazolják. A TiSUN 2003-ban, 
2007-ben és 2009-ben is elnyerte az Austria 
Solar minőségi tanúsítványát. A dinamikus 
innovációs kultúrát, az összes termékkategória 
legszigorúbb minőségi követelményeinek be-
tartását és a példás környezet-, ügyfél- és szol-
gáltatásbarátságot a zsűri nagyra értékelte.

A nemzeti engedélyek és tanúsítványok 
mellett 2007 óta a TiSUN minden, sorozatban 
gyártott kollektora megkapta az Európa-szerte 
elismert Solar Keymark minőségtanúsítványt 

A TiSUN® az első 
osztrák vállalat,  
aki elnyerte az 
Austria Solar  
minőségi  
tanúsítványát.
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