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TErmészETEs 
adományunk. 
a tiszta energia napunk 
korlátlan adománya 

ahol napfény van, ott élet is van - immár több millió éve. Napunk, 
ez a kimeríthetetlen energiacsillag teljesen ingyen sugároz, és az 
összes megújuló energiaforrás közül a legnagyobb lehetőségeket 
tartogatja a jövő számára. Földünket mindössze 3 óra alatt annyi 
napenergia éri, mint amennyit bolygónk teljes lakossága egy év 
alatt elfogyaszt. az egy év alatt lesugárzott napenergia ötezersze-
rese annak, mint amennyire az összes embernek szüksége van! 
Kapitális butaság lenne, ha ezt az égi ajándékot nem használnánk 
ki, hiszen a technikai fejlődés vívmányai adottak hozzá. Természet 
iránti tiszteletünkből. mert felelősek vagyunk gyermekeink jövőjéért. 
a szerethető és fenntartható életért.

a napkollektoros megoldások a nap tiszta hőenergiáját 
alakítják lakókörnyezetben használható megújuló hő-
energiává. 

röviden az előnyökről
■ Tiszta, környezetbarát és gazdaságos energiaforrás
■ Jelentősen csökkentő Co2-kibocsátások, például egy napkol-

lektoros rendszerrel egyetlen háztartás megtakarítása egy ton-
na Co2

■ Csúcstechnológia: egyedi gyártás, gyors felszerelés, csekély 
karbantartási költségek

■ Függetlenség a fosszilis energiahordozók áraitól
■ Teljesen kiszámítható, biztos energiaellátás
■ állami és önkormányzati pályázati támogatások

környezetbarát

energiatakarékos

Hosszú élettartam  
bevált tecHnológiákkal

költségHatékony

kiszámítHató
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Pro-Clean®

működési vázlat pro-clean®

Olaj
Gáz
Biomassza

Kollektor
Meleg-
víz

Pro-Clean®

Hidegvíz

Radiátorok Padlófűtés

Fm-s vagy Fm-W Használati víz 
keverőszelep 
Bmv 1

Fagyálló folyadék 
készre keverve

Napkollektor 
tágulási tartály

ssrH 50 szolárállomás 
érzékelővel, szabályozással 
és nagy hatékonyságú  
szivattyúval

sHs napkollektoros fűtéskészlet
modUlKollEKToroK és Pro-ClEaN®

Használati  

melegvíz  

keverője



Készlet
Tároló 

szigeteléssel
Szolár
állomás

Kollektorok (álló v. fekvő) Méretezési javaslat 

SHS-E 10 / PC 500 PC 500 SSRH 50 4 x FM, 10,2 m²

Á:    
F:     

    4 személyig
SHS-E 10 / PC 800 PC 800 SSRH 50

SHS-E 12,5 / PC 800 PC 800 SSRH 50 5 x FM, 12,75 m²

Á:     
F:      

     5 személyigSHS-E 12,5 /  
PC 1000 S

PC 1000 S SSRH 50

SHS-E 15 / PC 1000 S PC 1000 S SSRH 50 6 x FM, 15,3 m²

Á:      
F:       

      6 személyig
SHS-E 15 / PC 1250 PC 1250 SSRH 50

SHS-E 20 / PC 1500 PC 1500 SSRH 50 8 x FM, 20,4 m²

Á:        
F:         

    

    8 személyig
SHS-E 20 / PC /  
PS 1600

PC 800 + 
PS 800

SSRH 50

SHS-E 25,5 /
PC / PS 2000 

PC 1000
+ PS 1000

SSRH 50 10 x FM, 25,5 m²

Á:          
F:           

     

      12 személyigSHS-E 25,5 /
PC 2000 

PC 2000 SSRH 50

a tisun készletek előnyei
■ optimálisan összeállított készletek
■ maximális energiahatékonyság (akár 60 %)
■ gyors Quick-Fix felszerelés, a berendezés már előszerelt és 

csatlakoztatásra kész
■ Beépíthető, tetőre szerelhető és szabadon felállítható, minden-

fajta tetőhöz alkalmas
■ a legkülönfélébb kollektorrögzítő és csövezési anyagok
■ 10 év garancia a kollektorokra az Európa-szerte érvényes solar 

Keymark tanúsítvánnyal
■ 5 év garancia a tárolóra 
■  a TisUN termékek a robusztus felépítésnek és anyagoknak 

köszönhetően hosszú élettartamúak

a pro-clean® rétegtárolók előnyei
■ szabadalmaztatott rétegtöltő rendszer
■ optimális napenergia-kihasználás melegvíz-előállításra és fűtésre
■ Egyszerű működési elv költséges technika nélkül 

(természetfizikai elv = hosszú élettartam)
■ Csíramentes használati melegvíz készítés az átfolyási folyamat-

ban elhelyezett speciális nemesacél hullámcsővelen

a napfény 
a TEsT és a lélEK 
ENErgIáJa
feltéve, Hogy ön is a tisun sHs 
szolárkészletével alakítja át
az sHs szolár fűtéskészlet hatékony megoldásával akár 60 %-os 
megtakarítás érhető el azzal, hogy a fűtési energiaszükségletet 
részben napenergiából fedezzük. a modulkollektor, napkollekto-
ros frissvíztároló, napkollektoros rétegtároló, illetve a napkollek-
toros vezérlés optimális beállításai harmonikus együttműködést és 
nagy rendszerteljesítményt biztosítanak. a technika összjátéka ter-
mészetesen gazdaságilag is megéri: az éves fűtési számlát meg-
döbbentően képes leszorítani! 

pro-clean® – csúcstecHnika és tiszta energia
a TisUN Pro-Clean® rétegtároló  tartós, stílusos és egységes rend-
szerbe illő, így sokféle igénynek megfelel. a Pro-Clean® minden fű-
tésrendszerrel jól összeépíthető, akár utólag is: hőszivattyúval kom-
binált napkollektoros rendszerekkel, gáz-, olaj- vagy biomasszás fű-
téssel, de akár kandallós megoldással is. a Pro-Clean ellenséges 
környezetet jelent a spórák, a vízkő és a legionella baktériumok szá-
mára. a különleges nemesacél hullámcsőnek köszönhetően a 
Pro-Clean® mindig tiszta és higiénikus marad!
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frissvíz-tároló 
(Fs/1r)

Fm-s vagy Fm-W Használati víz 
keverőszelep 
Bmv 1

Fagyálló folyadék 
Koncentrátum

Napkollektor 
tágulási tartály

ssr 25 szolárállomás 
érzékelővel és szabá-
lyozással

Kollektor

Olaj
Gáz
Biomassza

Meleg-
víz

Radiátorok Padlófűtés

Napkollektoros frissvíztároló

Hidegvíz

működési vázlat frissvíztároló

sHs napkollektoros fűtéskészlet
modUlKollEKToroK és FrIssvÍzTárolóK

Használati  

melegvíz  

keverője



folyékony HŐENErgIa
tisun sHs szolár fűtéskészlet 
frissvíztárolóval
a TisUN Fs/1r frissvíztárolója maximális higiéniát garantál: a ne-
mesacél hullámcsövön keresztül közölt átfolyós felhevítéssel folya-
matosan regenerálódik víz, ahelyett, hogy órákat töltene el egy gyűj-
tőtartályban – így drámaian csökken a legionella-képződés veszélye. 
az innovatív filc szigetelésnek köszönhetően a tároló hőveszteségei 
minimálisra csökkennek. az sHs szolár fűtéskészlet rendszerelemei 
tökéletes összhangban működnek együtt. 

alkalmazási területek
■ Napkollektoros berendezésekhez
■ melegvíz-előkészítéshez, fűtésrásegítéshez és kazános vagy 

elektromos utófűtéshez

Készlet Tároló szigeteléssel
Szolár  
állomás

Kollektorok 
(álló v. fekvő)

Méretezési javaslat 

SHS-E 7,5S / FS 375 FS 375/1R SSR 25 3 x FM, 7,65 m²

Á:    
F:     

    3 személyig
SHS-E 7,5W / FS 375 FS 375/1R SSR 25

SHS-E 10 / FS 500 FS 500/1R SSR 25 4 x FM, 10,2 m²

Á:    
F:     

     4 személyig
SHS-E 10 / FS 800 FS 800/1R SSR 25

SHS-E 12,5 / FS 800 FS 800/1R SSR 25 5 x FM, 12,75 m²

Á:     
F:      

     4 személyig

SHS-E 12,5S /
FS 1000S

FS 1000S/1R SSR 25 5 x FM, 12,75 m²

Á:     
F:      

      5 személyig

SHS-E 15W /
FS 1000S

FS 1000S/1R SSR 25 6 x FM, 15,3 m²

Á:      
F:       

       6 személyig

a tisun készletek előnyei
■ optimálisan összeállított készletek
■ maximális energiahatékonyság (akár 60 %)
■ gyors Quick-Fix felszerelés, a berendezés már előszerelt és 

csatlakoztatásra kész
■ Beépíthető, tetőre szerelhető és szabadon felállítható, minden-

fajta tetőhöz alkalmas
■ a legkülönfélébb kollektorrögzítő és csövezési anyagok
■  10 év garancia a kollektorokra az Európa-szerte érvényes 

solar Keymark tanúsítvánnyal
■ 5 év garancia a tárolóra 
■  a TisUN termékek a robusztus felépítésnek és anyagoknak 

köszönhetően hosszú élettartamúak

az fs/1r frissvíztároló előnyei
■ a napenergia egyszerű kihasználása melegvíz-előállításra és 

fűtésre
■ Csíramentes frissvízmelegítés, melynek alapja speciális 

Nemesacél hullámcső
■ Javuló gazdaságossági mutatók minden fűtési rendszer esetén 

(napkollektor, biomassza, hőszivattyúk)
■ állandó, különösen gyors melegvízszállítás
■ Egyszerű működési elv költséges technika nélkül (természetes elv)
■ Helytakarékos felépítés
■ 5 év garancia, szabadalmazott rendszer
■ az utófűtés bármilyen szokványos fűtőrendszerrel lehetséges
■ Hosszú élettartam
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működési vázlat 
be-ssp-e melegvíztároló

Olaj
Gáz
Biomassza

Kollektor
Melegvíz

Hidegvíz

Használati melegvíz keverője

Melegvíztároló

melegvíz-
tároló 
BE-ssP-E

Fm-s vagy Fm-W
sFrE 25 egykörös + 
simplex szabályozó

Használati víz 
keverőszelep 
Bmv 1

Fagyálló folyadék 
Koncentrátum

Napkollektor 
tágulási tartály

sws napkollektoros melegvíz-előállító 
készlet
modUlKollEKToroK és BE-ssP-E mElEgvÍzTárolóK



FóKUszBaN a: 
 napenergia 
a tisun sws melegvíz-előállító készlettel 
kész élmény a fürdés
az sWs napkollektoros melegvíz-előállító készlet az ideális „kompakt 
típus” az ingyenes napenergia melegvízkészítésre való használatához. 
a készülékből akkor is pompás melegvizet kaphatunk, amikor a nap 
nem süt. a teljes készlet része a TisUN Fm modulkollektor (álló vagy 
fekvő), a BE-ssP(K) napkollektoros melegvíztároló és a TisUN Bmv 
használati melegvíz keverő.

méret és erő: be-ssp-e
Ha a napkollektoros rendszer csak használati víz fűtésére dolgo-
zik, a BE-ssP-E napkollektoros melegvíztároló optimális támoga-
tást nyújt a kollektorok és az utófűtés számára. a magas minőségű 
zománcbevonat nemcsak látványában szép, de jelentősen növeli 
készülék élettartamát is. garantáltan maximális higiénia!

Készlet Tároló szigeteléssel
Szolár  

állomás
Kollektorok (álló v. fekvő) Méretezési javaslat 

SWS-E 2,5 / BE 
200

BE-SSP-E 200 SFRE 25

1 x FM, 2,55 m²

Á:    
F:     

    3 személyig

SWS-E 5 / BE 300 BE-SSP-E 300 SFRE 25 2 x FM, 5,1 m²

Á:  
F:   

    4 személyig
SWS-E 5 / BE 400 BE-SSP-E 400 SFRE 25

SWS-E 7,5 / BE 400 BE-SSP-E 400 SFRE 25 3 x FM, 7,65 m²

Á:    
F:     

      5 személyig
SWS-E 7,5 / BE 500 BE-SSP-E 500 SFRE 25

SWS-E 10 /
BE 500

BE-SSP-E 500 SFRE 25 4 x FM, 10,2 m²

Á:    
F:     

       7 személyig

SWS-E 10 / BE 750 BE-SSP-E 750 SFRE 25 4 x FM, 10,2 m²

Á:    
F:     

    

    8 személyig

SWS-E 12,5 / 
BE 1000

BE-SSP-E 1000 SFRE 25 5 x FM, 12,5 m²

Á:     
F:      

      

       14 személyig

a tisun készletek előnyei
■ optimálisan összeállított készletek
■ maximális energiahatékonyság (akár 60 %)
■ gyors Quick-Fix felszerelés, a berendezés már előszerelt és 

csatlakoztatásra kész 
■ Beépíthető, tetőre szerelhető és szabadon felállítható, minden-

fajta tetőhöz alkalmas
■ a legkülönfélébb kollektorrögzítő és csövezési anyagok
■ 10 év garancia a kollektorokra az Európa-szerte érvényes solar 

Keymark tanúsítvánnyal
■ 5 év garancia a tárolóra 
■ a TisUN termékek a robusztus felépítésnek és anyagoknak 

köszönhetően hosszú élettartamúak

be-ssp-e melegvíztároló előnyei
■ a zománcozott tároló felső részében egy regiszter, legalsó, hi-

deg zónájában nagyfelületű szolárregiszter található a meleg-
víz gyors felmelegítése érdekében

■ Napenergia-tároló a lehető legalacsonyabb hőveszteséggel 
és rövid szerelési idővel (500 literig kemény hab fixen habosít-
va, 500 liter felett puha habbal, lazán)
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! Tudnivaló: Falra szereléshez

melegvíztároló 
BE-ssPK

Fm-s vagy Fm-W sFrE 25 egykörös + 
simplex szabályozó

Használati víz 
keverőszelep 
Bmv 1

Fagyálló folyadék 
Koncentrátum

Napkollektor 
tágulási tartály

sws napkollektoros melegvíz-előállító 
készlet
modUlKollEKToroK és BE-ssP-K mElEgvÍzTárolóK



KIs mérETBEN nagy 
erő 
tisun melegvíz-előállító készlet 
be-sspk tárolóval

a BE-ssPK melegvíztárolónk kimondottan alkalmas falra szerelés-
hez. Tárolótérfogata 75 és 195 közötti, szerény helyigényű és bármi-
kor felszerelhető utólag is a fürdőszobába. 

alkalmazási területek 
■ Napenergiára épülő melegvíz-előkészítéshez és utófűtéshez

működési vázlat 
be-sspk melegvíztároló

Kollektor

Melegvíz

Átfolyó rendszerű vízmelegítő

Hidegvíz

Használati melegvíz keverője

Napkol-
lektor
állomás

Készlet Tároló szigeteléssel
Szolár  
állomás

Kollektorok 
(álló v. fekvő)

Méretezési javaslat 

SWS-E 2,5 /BEK 125 BE-SSPK 125H SFRE 25 1 x FM, 2,55 m²

Á:  
F:   

  2 személyig
SWS-E 2,5 / BEK 160 BE-SSPK 160H SFRE 25

SWS-E 2,5 / BEK 200 BE-SSP 200H SFRE 25

1 x FM, 2,55 m²

Á:  
F:   

    3 személyig

a tisun készletek előnyei
■ optimálisan összeállított készletek
■ maximális energiahatékonyság (akár 60 %)
■ gyors Quick-Fix felszerelés, a berendezés már előszerelt és 

csatlakoztatásra kész
■ Beépíthető, tetőre szerelhető és szabadon felállítható, minden-

fajta tetőhöz alkalmas
■ a legkülönfélébb kollektorrögzítő és csövezési anyagok
■ 10 év garancia a kollektorokra az Európa-szerte érvényes solar 

Keymark tanúsítvánnyal
■ 5 év garancia a tárolóra
■ a TisUN termékek a robusztus felépítésnek és anyagoknak 

köszönhetően hosszú élettartamúak

a be-sspk melegvíztároló előnyei
■ Kiváló minőségű zománcozás: Porszórt bevonatú külső lemez-

burkolat » Falra szerelhető
■ a tároló legalsó, hideg zónájában nagyfelületű szolárregiszter 

található a melegvíz gyors felmelegítése érdekében
■ Napenergia-tároló a lehető legalacsonyabb hőveszteséggel 

és rövid szerelési idővel
■ Hatékonyan kombinálható napkollektorokkal és utófűtéshez
■ Különösen alkalmas használati víz melegítésére
■ 5 év garancia
■ Hosszú élettartam
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ssrH 50 pc készlethez: 
szolárállomások érzékelővel,  
szabályozással és „a” nagy 
hatásfokú szivattyúval

ssr 25 az fs készlethez: 
szolárállomások érzékelővel és 
szabályozással

sfe 25 a be-ssp készlethez: 
szolárállomás áramlásmérővel 
(egykörös)



sd-datalog-készlet (képernyőképek)

előnyök
■ Integrált energiatakarékos üzemmód 
■ modulárisan bővíthető napkollektoros vezérlés
■ Nagy hatékonyságú energiatakarékos szivattyú, (a energiaosztá-

lyú) is elérhető
■ Eltömődésgátló funkció a keringtetőszivattyúk számára
■ Fordulatszám-szabályozás fázisvezérlés segítségével
■ Elektronikus hőmennyiség-számlálás digitális érzékelőkkel
■ Folyamatos adatmentés (200 napig) grafikus megjelenítéssel
■ Nagy lCd-kijelző háttérvilágítással és áttekinthető felhasználói 

felület
■ a szolárállomás elektromosan készre kábelezett

EgY napfényes család
tisun rendszerelemek nagy Hatékonyságú 
szivattyúval

Középpontban az energiahatékonyság és a rendszerelvűség a 
TisUN szolárállomások teljesen új fejlesztések, amelyek kifejezet-
ten a TisUN termékválasztékához igazodnak. minden típus a kom-
pakt kialakításával, egyszerű kezelhetőségével és azonnali készen-
létével tűnik ki. 

mérnöki ellenőrzés alatt a rendszer
az energianyereség kiszámítása gyorsan, egyszerűen és digitá-
lis úton történik. a TisUN napkollektoros vezérlések 200 napon 
keresztül mentik az adatokat, nyolc nyelvi változatban érhetők el 
(dE, EN, IT, Fr, Es, PT, Nl, HU) és a legkülönbözőbb szolár és fűtési 
rendszerekhez használhatók. az egyedi vezérlésű, nagyobb mére-
tű rendszerek kiépítéséhez kifejezetten ajánljuk a kétkörös szolár 
vezérlőrendszerünket, amely akár utólag is bővíthető többkörös 
rendszerré.
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a schönaui torna- és sportegylet vezetőjét kifejezetten a TisUN 
napkollektoros rendszer megtakarításai motiválták: „az általunk 
megbízott kivitelező cég rendesen elmagyarázott mindent és a le-
hetőségek átbeszélése után a TisUN napkollektoros rendszerei 
mellett döntöttünk. Nálunk elsősorban nyáron van gyorsan szük-
ség nagy mennyiségű melegvízre, a zuhanyzóba, ez a napkollekto-
ros rendszer 6-7 év múlva pedig már ingyen termel nekünk.”

Nyitóbeszédében a vitorlás klub elnöke külön kihangsúlyozta, hogy 
mennyire nagyra tartja a TisUN napkollektorok kedvező árú és kör-
nyezetbarát telepítését: „a TisUN felelős értékesítési képviselője 
rendkívüli hozzáértéséről tett bizonyságot, munkájával a beruhá-
zásunk minden szakaszában maximálisan támogatott bennünket.”



mElEgEN aJáNloTT 
energiacsomagok
tisun szolárkészletek melegvíz és 
fűtés céljára

Fényes kilátások: Kompakt napkollektoros készleteink segítsé-
gével egyszerű és kényelmes a napenergia hasznosítása. akár 
melegvízkészítésre, akár fűtésrásegítésre használja a napfényt, a 
TisUN napkollektoros készletek minden nagyteljesítményű rész-
egysége jól együttműködő rendszert alkot – a maximális energia-
hatékonyság érdekében. a készleteket bekapcsolásra készen, elő-
telepítve szállítjuk, így rendkívül gyors a felszerelés.

további kérdések esetén
mi is minden energiánkkal készséggel állunk kedves ügyfeleink 
rendelkezésére. További kérdések esetén várjuk jelentkezésüket 
a +43 5333 201-0 telefonszámon vagy az office@tisun.com e-mail 
címen. 

a három generációs családi ház egy fenntartható környezet- és 
energiatudatos jövőképet realizált a beruházással: „a ház építé-
sekor figyeltünk arra, hogy lehetőleg természetes anyagokat hasz-
náljunk, a környezetünkkel való jobb kapcsolat értekében – így 
gondolkodtunk a fűtés megtervezésénél is.”

„azért döntöttünk a napkollektoros rendszer mellett, mert meggyő-
ződésünk, hogy nagyon hamar megtérül” - indokolta döntését az 
olira Boutique Hotels tulajdonosa. a vendégek számára fel sem 
tűnik, hogy a TisUN napkollektoros rendszerét a tetőbe építettük, 
és hogy ebből fedezzük a melegvíz-igényünk nagy részét a fürdő-
szobák, tusolók, az uszoda és a wellness területén.

15



sE
_H

U_
v0

1_
10

_1
01

90
35

TisUN gmbH | stockach 100 | a-6306 söll
Tel.: +43 (0) 53 33 / 201 - 0 | Fax: +43 (0) 53 33 / 201 - 100 | Email: office@tisun.com | www.tisun.com

környezetbarát

energiatakarékos

Hosszú élettartam  
bevált tecHnológiákkal

költségHatékony

kiszámítHató


