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ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΠΗΓΗ: WIKIPEDIA
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διπλός υαλοσω-
λήνας
µονωµένος µε
κενό αέρος.

Σιλικονούχο
µονωτικό
κάλυµµα.

Συµπυκνωτής χαλκού (Heatpipe)
µε µη τοξικό υγρό στο
εσωτερικό του.

Φύλλα
αλουµινίου
επαγωγής

θερµότητας.

Απορροφητικές
επιστρώσεις

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

� Έχουν µηδαµινές θερµικές απώλειες
λόγω του κενού αέρος. 

� Έχουν περισσότερες ώρες εκµετάλλευ-
σης του ηλίου και µηδαµινή αντίσταση 
στον αέρα λόγω κυκλικής µορφής των 
σωλήνων.

� Δεν χρειάζονται ετήσιο σέρβις όπως οι 
συµβατικοί, επειδή δεν έχουν υγρά που 
θέλουν αντικατάσταση ή συµπλήρωση.

� Δεν χρειάζονται καθαρισµό διότι ο 
σωλήνας είναι από µη πορώδες βιοπο-
ριστικό γυαλί.

� Έχουν µεγάλες αντοχές σε χαµηλές 
θερµοκρασίες έως µείον 40οC.

� Είναι εύκολοι στη µεταφορά λόγω 
µικρού όγκου και βάρους και γιατί 
συναρµολογούνται.

�  Έχουν τουλάχιστον 10 φορές πιο φτη-
νό κόστος αντικατάστασης και µηδενικό 
κόστος εργατικών καθώς η αντικατά-
σταση τους είναι απλή διαδικασία που 
µπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη.

�  Έχουν πιο αποτελεσµατικό τρόπο 
αντιµετώπισης του προβλήµατος της 
υπερθέρµανσης διότι δεν παγώνει ο 
συλλέκτης λόγω απώλειας του αντιψυ-
κτικού.

Οι ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ αποτελούνται από δύο υαλοσωλήνες, µε κενό αέρος ενδιάµε-
σα, που έχει άριστες θερµοµονωτικές ιδιότητες. Στον εσωτ. υαλοσωλήνα έχουµε 12 
ειδικές επιστρώσεις που δίνουν άριστη απορροφητικότητα των ακτίνων του ηλίου (µεγα-
λύτερη από 96%). Στον εσωτ. υαλοσωλήνα έχουµε ακόµη φύλλα αλουµινίου τα οποία 
επάγουν την θερµοκρασία από την περιφέρεια στον χαλκό που βρίσκεται στο κέντρο 
του. Ο χαλκός έχει και αυτός στο εσωτερικό του έχει ένα µη τοξικό υγρό υπο πίεση 
κενού αέρος που το κάνει υπέρ-θερµοευαίσθητο. Μόλις το υγρό αεριοποιηθεί ανεβαί-
νει στον συµπυκνωτή (heatpipe) του χάλκινου σωλήνα και η θερµοκρασία µεταφέρεται 
στον ηλιακό θερµοσίφωνα ή στον ηλιακό συλλέκτη. Έτσι µεταφέρουµε την ενέργεια 
µέσα στο νερό ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ στο περιβάλλον.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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