EKOLOGIJA

NEPASTEBIMAS

THERMOSLATE®, gamtos jėga.

THERMOSLATE®: Sistema, kurią reikia parodyti.

THERMOSLATE® saulės energijos kolektoriai generuoja atsinaujinančią, švarią, aplinką tausojančią energiją.

THERMOSLATE® Saulės kolektoriai yra visiškai neaptinkami, kai jie yra sumontuoti ant skalūno plokštelių stogo.

1

m2

Vidutiniškai Išvengiama 90 kg išmetant CO2
Jis natūraliai šildo 50 litrų vandens per dieną

ŠTAI ČIA!
THERMOSLATE® kolektoriai taip
puikiai integruojasi, bet kuriame
skalūno stoge, kad turime nurodyti
jų vietą, kad juos pamatytumėte.

Naudojant natūralų skalūną kaip pagrindinį komponentą, gamybos procesas yra visiškai ekologiškas.
Produktų gyvavimo ciklo analize patvirtina natūralų skalūną, kaip ekologiškiausią pasirinkimą stogams.
Natūralus skalūnas
Šaltinis: http://goo.gl/U5pRga
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Fibrocementas
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Šaltinis: http://goo.gl/7uHYne

Cinkuota skarda
VANDENS SUVARTOJIMAS
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Šaltinis: http://goo.gl/uMYYbL

Keraminės čerpės
Šaltinis: http://goo.gl/AgU9Fy
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Cinkuota skarda
ATMOSFEROS TARŠA
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CUPAPIZARRAS.COM

NATŪRALUS SKALŪNAS

TERMINIS SAULĖS ENERGIJOS NATŪRALAUS
SKALŪNO PLOKŠTELIŲ STOGAS

AKTYVUOK

SAVO
STO GĄ S U

CUPA PIZARRAS yra pasaulio lyderis, turintis 16 natūralaus skalūno karjerus
ir 22 apdirbimo gamyklas. Vienas iš trijų skalūno plokštelių stogų pasaulyje yra
CUPA PIZARRAS.
   CUPA PIZARRAS yra vienintelis gamintojas, kuris garantuoja savo skalūno
atsekamumą naudodamas unikalų brūkšninį kodą. Mūsų atsekamumo sistema
užtikrina kiekvieno skalūno plokštelių kontrolę nuo karjero iki galutinio kliento,
garantuojant aplinkybę, kuri mus išskiria: KOKYBĖ.
   Skalūnas yra 100% natūralus produktas, tiesiogiai išgautas iš karjero. Skalūnas
atsparus ekstremalioms temperatūroms ir oro sąlygoms.

Užtikrina iki
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karšto vandens kiekio,
reikalingo per metus.

NEREIKIA
techninės
priežiūros

SUSIGRĄŽINKITE
stogo išlaidas nuo
pirmos dienos.

NAUJOVĖS

ĮRENGIMAS
ĮRENKITE SAVO THERMOSLATE® SISTEMĄ TIK PER 3 VALANDAS!

Naudodami modulinę sistemą, THERMOSLATE® greitai ir lengvai įrengiama dengiant stogą skalūno plokštelėmis.

SUJUNGIMO VIETOS PRIEDAI

1

SENSORIŲ VERTIKALI PADĖTIS
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SAULĖS KOLEKTORIAUS DETALĖ | ĮRENGIMAS SU KABLIUKAIS

SAULĖS KOLEKTORIAUS DETALĖ | ĮRENGIMAS SU VINIMIS
Skalūno plokštelės matmenys

32x22 - 35x22 - 40x22 cm

Skalūno plokštelės matmenys

50x25 cm

Kolektoriaus nominalus storis

35 mm

Kolektoriaus nominalus storis

35 mm

Svoris/m2 (Tuščias)

21 Kg

Svoris/m2 (Tuščias)

20 Kg

Skysčio kiekis/m

0,38 L

Skysčio kiekis/m2

0,38 L
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THERMOSLATE® terminiai saulės kolektoriai su natūralaus skalūno plokštelių apdaila ir įmontuotais kabliukais yra
tinkami, kad būtų galima juos idealiai integruoti į stogus. Gali būti naudojamos 22 cm pločio tačiau skirtingo ilgio
skalūno plokštelės
GREBĖSTŲ ĮRENGIMAS

JUNGTYS
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PAŽANGIAUSIA TECHNOLOGIJA JŪSŲ NATŪRALAUS SKALŪNO PLOKŠTELIŲ STOGUI

TERMINIS SAULĖS KOLEKTORIUS | VINYS

TERMINIS SAULĖS KOLEKTORIUS | KABLIUKAS

Rezultatas - tai tradicinio natūralaus skalūno plokštelių stogo derinys ir novatoriška puikiai atrodanti saulės
energijos kaupimo sistema.

THERMOSLATE® saulės energijos kolektorių sistema, gaminama iš natūralaus skalūno plokštelių ir montuojama vinimis,
tai leidžia puikiai sujungti su natūraliais skalūno plokštelių stogais, kurių plokštelių dysis 50x25 cm.

Dėka CUPAGROUP mokslinių tyrimų ir plėtros komandos pastangų, THERMOSLATE® yra naujausias
technines naujoves apimanti saulės energijos kolektorių sistema.

100% NELAIDI VANDENIUI

LENGVAS IR TVIRTAS
Nors sveria tik 20 kg/m2, kolektorių sistema
THERMOSLATE® yra labai tvirta ir tinka
įvairioms konstrukcinėms sistemoms.

Dėl specialios hidroizoliacijos
sistemos, turinčios CSTB
sertifikatą, visa kolektorių
sistema
tampa
visiškai
nepralaidi, kai nuolydis yra
didesnis kaip 15 °.

THERMOSLATE® išsaugo 5 mm storio natūralaus skalūno plokštelių išvaizdą ir patvarumą, tuo pačiu metu
tampa aktyvus pastato arba namų elementas, turintis didelę pridėtinę vertę.

NAŠI IR SAUGI

GAMTOS ĮKVĖPTA

VANDENIUI ATSPARUS GAMINYS
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SUJUNGIMAS SU TRADICINIU STOGU

Medžių lapų apatinės pusės struktūra
įkvėpė tobulesnę šilumos kaupimo ir
paskirstymo sistemą THERMOSLATE®.
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THERMOSLATE®, SERTIFIKUOTA KOKYBĖ

Klauskite mūsų pilnos montavimo instrukcijos, arba apsilankykite puslapyje THERMOSLATE.COM dėl detalesnės informacijos.

Dėl natūralaus skalūno savybių,
gaunamas maksimalus energinis
naudingumas, kai temperatūra
žemesnė kaip 95º

