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   INISOL, ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σ Ε  Ε Λ Κ Υ Σ Τ Ι Κ Η  Τ Ι Μ Η

Ο ήλιος είναι μια φυσική, ελεύθερη, ανεξάντλητη και καθαρή πηγή ενέργειας. 
Mε τα συστήματα Inisol DB και τους DH 200 ηλιακούς συλλέκτες ή με τα δοχεία 
Inisol Uno ζεστού νερό και Twineo (ηλιακή δεξαμενή σε συνδυασμό με λέβητα 
συμπύκνωσης αερίου), η σειρά Inisol είναι η νέα ηλιακή λύση Easylife, η οποία 
μπορεί να προσαρμοστεί  στις καθημερινές ανάγκες ζεστού νερού χρήσης. 
Πολύ απλά, επιλέγοντας τα συστήματα Inisol σημαίνει ότι επιλέγετε την άνεση 
και την εξοικονόμηση ενέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον σε μια άκρως 
προσιτή τιμή.



 Θ ΕΛΩ ΕΝΑ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ     
  ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ  

ΕΥΚΟΛΗ. 

   Ο ΗΛΙΟΣ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣ     
 ΟΦΕΛΟΣ ΜΟΥ  . 

  ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ

 ,
   
    

  
. 

Το Inisol μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις ανάγκες  για να 
κάνει τη ζωή ευκολότερη:
•  Όμορφα σχεδιασμένο, επίπεδος (87 χιλιοστά) συλλέκτης

Inisol DB ή συλλέκτης DH.
• Συμπαγές, Inisol Uno, δεξαμενή ζεστού νερού για  

απροβλημάτιστη εγκατάσταση 
• Αυτόνομο, εύχρηστο σύστημα ελέγχου Diemasol .

Δωρεάν 
ζεστό νερό

εως και

60%
CO2 

Μειωμένες
εκπομπές ρύπων

0
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Με το Inisol, ο ήλιος σας 
προσφέρει πραγματική 
εξοικονόμηση πόρων:

•  100% δωρεάν ενέργεια

•  Έως και 60% των ετήσιων 
αναγκών ζεστού 
νερού, δωρεάν

Ο σεβασμός για το περιβάλλον βρίσκεται στο 
επίκεντρο του ηλιακού συστήματος Inisol:
•  Ο ήλιος, μια ανεξάντλητη

πηγή ανανέωσιμης 
ενέργειας

•  Μηδενικές εκπομπές CO
στην ατμόσφαιρα

2

•  Inisol,  φιλικό 
περιβάλλον  για κάθε 
εγκατάσταση



EASYLIFE
Inisol

Εξοπλισμένοι με μαύρο πλαίσιο αλουμινίου, οι συλλέκτες
Inisol DB ή DH είναι μοναδικοί.
•
  
Βελτιστοποιημένοι για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση σε 
οποιοδήποτε εφαρμογή: για κεραμμύδια, εντοιχισμός 
στην οροφή ή τοποθέτηση σε επίπεδη ταράτσα.

•  Ηλιακός συλλέκτης ελαφρύς με ανάγλυφη υφή και 
πάχος 4 mm.

•   Με πλάισιο αλουμινίου ιδιαίτερα ανθεκτικό και 
σκληρό με διακριτική σχεδίαση που διαρκεί.

Ενσωματωμένο στον ηλιακό σταθμό ή επίτοιχα , το Diemasol Α
σας εγγυάται ένα έξυπνο και πλήρως αυτόνομο έλεγχο της
εγκατάστασης σας.
•  Βελτιστοποιημένη ανάκτηση της ηλιακής ενέργειας ανάλογα με 

την ένταση του ηλιακού φωτός.
•  Ευκολία  στη χρήση,  με ενδείξεις της θερμοκρασίας του  ζεστού 

νερού στην δεξαμενή,  της θερμοκρασίας του συλλέκτη και της 
ηλιακής ενέργειας που έχει ανακτηθεί σε kWh.

•  Συσκευή προστασίας από υπερθέρμανση
κατα την διάρκεια των
θερινών διακοπών.

  ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΣ

     ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑΆριστη ενσωμάτωση 

στην οροφή

ADVANTAGE

Αυτόνομος
έλεγχος

ADVANTAGE

Αν θέλετε να συνδυάσετε τις επιδόσεις της ηλιακής ενέργειας με ένα λέβητα συμπύκνωσης αερίου, το Twineo είναι 
φτιαγμένο για σας

•  Με τον λέβητα συμπύκνωσης αερίου πετυχαίνετε μέχρι και 30% εξοικονόμηση ενέργειας.
•  Με την ενσωματωμένη ηλιακή δεξαμενή των 200 λίτρων θα έχετε έως και 60% δωρεάν 

ζεστό νερό.
•

  

Το Twineo είναι διαθέσιμο είτε σε έκδοση για κατακόρυφη  
τοποθέτηση εξοικονομώντας χώρο στο δάπεδο είτε σε έκδοση
με τη δεξαμενή τοποθετημένη δίπλα στο λέβητα για  χώρους 
με περιορισμένα ύψη.

Η καλύτερη λύση
για νέες 
εγκαταστάσεις

   TWINEO: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

H De Dietrich έχει σχεδιάσεί το Inisol για να απλοποιήσει την εγκατάστασή του
• Ενσωματωμένός και προρυθμισμένος σταθμός ηλιακής μονάδας με τη δεξαμενή Inisol Uno.
• Ευκολία στο χειρισμό, χάρη στην αφαιρούμενη μόνωση του ηλιακού δοχείου ζεστού νερού.
• Eύκολη ενσωμάτωση του συλλέκτη Inisol Νeο με λιγότερο χρόνο συναρμολόγησης.
• Συμπαγές μοντέλο που μπορεί να τοποθετηθεί παντού.
•   Υδραυλική ή ηλεκτρική εφεδρική υποβοήθηση ανάλογα με την εγκατάσταση: είτε σε υφιστάμενο 

λέβητα ή με ηλεκτρικό σύστημα (ηλεκτρική αντίσταση) ή και συνδυασμός των δύο πηγών. 

Ευκολία 
χειρισμού

ADVANTAGE

ADVANTAGE

   ΤΕΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΝΤΟΥ

Inisol DB συλλέκτης

8,7 cm

Inisol DH συλλέκτης



 

  ΔΩΡΕΑΝ ΖΕΣΤΟ 
ΝΕΡΟ

Το Inisol εγγυάται άφθονη και ποιοτική παραγωγή ζεστού νερού  (Ζ.Ν.Χ)  για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού ανάμεσα σε 5 μοντέλα Inisol Uno 150, 200, 

300, 400, 500 λίτρων δεξαμενής ή την συνδυασμένη επιλογή του λέβητα Twineo 
με 200 λίτρα δεξαμενή για την κάλυψη των πλέον απαιτητικών αναγκών.

•  Υψηλός ρυθμός παροχής μέχρι 323 lt σε 10 min.
•  Καθαρό νερό χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα επισμάλτωσης της 

δεξαμενής από χαλαζία.
•  Μακράς διαρκείας προστασία της δεξαμενής από ανόδιο μαγνησίου.
•
  
Δυνατότητα  προσθήκης ηλεκτρικής αντίστασης σαν εφεδρική πηγή θερμότητας. 
Πλέον, δεν χρειάζεται η λειτουργία του λέβητα κατά την θερινή περιόδο. 

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΕΣΗ

Παροχή νερού
εως 323lt σε
10 min

ADVANTAGE

Με τον ήλιο, μπορείτε να καλύψετει ένα μεγάλο μέρος των 
αναγκών της οικογένειάς σας σε ζεστό νερό εντελώς 
δωρεάν.
Η ηλιακή ενέργεια “απορροφάται” και μετατρέπεται σε θερμότητα 
χάρη στους ηλιακούς συλλέκτες. Αυτή θερμαίνει το ρευστό υγρό το 
οποίο κυκλοφορεί στους σωλήνες και αναθερμαίνει το ζεστό νερό 
οικιακής χρήσης. Οπουδήποτε στην Ελλάδα, η ηλιακή ακτινοβολία 
είναι υπεραρκετή για να λειτουργήσει μια εγκατάσταση σαν αυτή.

• Έως και 60% δωρεάν ζεστό νερό σε ετήσια χρήση.
• Μόνωση δεξαμενής από ειδικό αφρό CFC-free για καλύτερη 
μόνωση (πάχος 50 χιλιοστά).
• Σημαντική μείωση των εκπομπών CO 2

60% δωρεάν
ζεστό νερό

ADVANTAGE

Ανόδιο
μαγνησίου

Σερπαντίνα
λέβητα

Ηλεκτρική
αντίσταση

Μόνωση

Σερπαντίνα
ηλιακού



Κεκλιμένη στέγη Εντοιχισμός σε στέγη Επίπεδη οροφή
Επιφάνεια

(σε m2)

Διαστάσεις (σε mm)
Βάρος

(kg)Οριζόντια
θέση

Οριζόντια
θέση

Οριζόντια
θέση

Κάθετη
θέση

Κάθετη
θέση

Κάθετη
θέση Ύψος

Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης
Inisol DH/DB • • • • • • 2.01 1753 1147 34.2

ΜΟΝΤΕΛΑ
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Χωρητικότητα δοχείου
(σε λίτρα)

Διαστάσεις (σε mm) Δοχείο ζεστού νερού
χρήσης

Βάρος
(kg)Ύψος Πλάτος

Πλάτος

Οικιακά ηλιακά δοχεία Ζ.Ν.Χ
Inisol UNO 150 150 1092 604 • 65

Inisol UNO 200 200 1180 600 • 82

Inisol UNO 300 300 1720 600 • 102

Inisol UNO 400 400 1620 750 • 130

0575271005005 LSB losinI • 157

Το Inisol UNO οικιακό ηλιακό δοχείο ζεστού νερού είναι διαθέσιμο και σε έκδοση με επιπλέον υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση

EASYLIFE
Inisol

Ισχύς

5,6 εως 18,2 kW

5,6 εως 18,2 kW

28 kW

28 kW

200

200 δίπλα απο το λέβητα

κάτω απο το λέβητα 197

120

60

120

73

73

208

218

θέρμανσης
Ισχύς
Ζ.Ν.Χ

Χωρητικότητα δοχείου
(σε λίτρα)

Θέση
δοχείου

Διαστάσεις (σε cm) Βάρος
(kg)Ύψος Πλάτος Βάθος

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου + ηλιακό δοχείο
Twineo EGC V 200SSL

Twineo EGC B 200SSL

De Dietrich: choosing Sustainable Comfort®

Inisol UNO
150 l έως 400 l

TWINEO EGC 
17/29 ή 

25 / B 200SSL

Συλλέκτης
Inisol DB

TWINEO EGC 
17/29 ή 

25 / V 200SSL

Inisol UNO BSL
200 εως 500 λίτρα

DH 200 DB 200H

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Για την De Dietrich, εδώ και τρεις αιώνες, η επιτυχία είναι μια απαίτηση που βασίζεται σε
πραγματικές αξίες: ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα. Η De Dietrich, με γνώμονα το περιβάλλον 
και την άνεσή σας, αξιοποιεί τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέροντας 
συστήματα που χρησιμοποιούν πολλαπλούς τύπους ενέργειας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα 

Έτσι, οι συσκευές του πλανήτη.
ζωής, χάρη στη της αιχμή 

θέρμανσης με την υπογραφή της De Dietrich βρίσκονται στην 
καινοτομίας και επωφελούνται από βέλτιστη ποιότητα και διάρκεια 

2.400 συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις. συμμετοχή 

Εμπορικός αντιπρόσωπος:

Για περισσότερες, 
πληροφορίες
σκανάρετε το
QR code:


