Τεχνικά Χαρακτηριστικά Prisma
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Συλλέκτης
επιφάνεια (τ.µ)

high selective - full plate - laser welded

απορροφητής

colofast® (BASF patened) & zinc coated alloy steel της Arcellor-Mittal

πλαίσιο

υαλοβάµβακας (πάχους 40mm και πυκνότητας 50kg/m3)

µόνωση

tempered 3,2mm (ασφαλείας), low-iron ( διαπερατότητα >91,5%)

τζάµι

Δεξαµενή
χωρητικότητα (lt)
υλικό δεξαµενής

155,9

201,7

275,1

χάλυβας DC-03 2.5mm της Arcelor-Mittal (κατά DIN 10130)

µέθοδος συγκόλλησης/έλεγχος

ροµποτική µε χρήση τεχνητής νοηµοσύνης / διπλός έλεγχος στα 15bar

αντισκωριακή/καθοδική προστασία

direct enameling (κατά DIN 4753/3) / ράβδος µαγνησίου (κατά DIN 4753/6)

αντιψυκτική προστασία

Calpak Nox (φαρµακευτική πολυπροπυλενογλυκόλη)
διογκωµένη οικολογική πολυουρεθάνη (43 kg/m3) πάχους 45mm

µόνωση
ηλεκτρική αντίσταση

3,5 KW inox

σύνδεση µε λέβητα

στα µοντέλα τριπλής ενέργειας (trien)

Πιστοποιήσεις
Ποιότητα

Εργαστήρια δοκιµών

Calpak Prisma®
Ένας καινοτόµος συλλέκτης υψηλής
τεχνολογίας που ανατρέπει τα
καθιερωµένα και εγκαινιάζει µία νέα
εποχή στους ηλιακούς θερµοσίφωνες!

Τεχνολογία & Οικονοµία
µέσα από νέο

www.calpak.gr

Τι είναι ο συλλέκτης Prisma®;
Στην Calpak, νιώθουµε υπερήφανοι για τη δηµιουργία του
συλλέκτη Prisma®, ενός πραγµατικά πρωτοποριακού συλλέκτη,
που ξεχωρίζει για την τεχνολογία και την
ποιότητα κατασκευής του.
Η πλατφόρµα παραγωγής του Prisma, που είναι
πλήρως αυτοµατοποιηµένη µε νέα ροµποτικά
συστήµατα και 5G τεχνολογία, έχει βραβευτεί ως
µία εκ των πλέον σύγχρονων της Ελλάδας.
Ο συλλέκτης Prisma® και η δεξαµενή, που
µόνο η Calpak ξέρει να
κατασκευάζει µε τέτοια χαρακτηριστική
ανθεκτικότητα στο χρόνο, σας
εγγυώνται έναν ηλιακό
θερµοσίφωνα υψηλής απόδοσης
και αντοχής για να µπορείτε να
απολαµβάνετε
ξέγνοιαστα το κάθε ζεστό
µπάνιο που κάνετε.

Είναι ένας καινοτόµος συλλέκτης
υψηλής τεχνολογίας.

Κάντε κι εσείς την έξυπνη επιλογή στους
ηλιακούς θερµοσίφωνες και απολαύστε
κορυφαία απόδοση και οικονοµία!

Γιατί είναι καινοτόµος;
Γιατί στην παραγωγή του χρησιµοποιείται, για
πρώτη φορά παγκοσµίως, το πολυµερές υλικό
Colofast® της BASF®.

Πού έβρισκε εφαρµογή έως σήµερα το
υλικό Colofast®;
Το χρησιµοποιούν οι µεγαλύτερες
αυτοκινητοβιοµηχανίες στον κόσµο για την κατασκευή
των ηλιοροφών των αυτοκινήτων τους.

Τι ιδιότητες έχει και τι αξία προσφέρει στον συλλέκτη
Prisma®;
■ Τέλεια πρόσφυση µε το γυαλί και µε το µέταλλο, κάτι
που το καθιστά ιδανικό για την ισχυρή σύνδεσή τους
■ Μεγάλη στρεπτική ακαµψία, άρα και στιβαρότητα στην όλη
κατασκευή
■ Απόλυτη στεγανοποίηση
■ Τέλειο φινίρισµα

Πώς παράγεται ο συλλέκτης Prisma® στο εργοστάσιο
της Calpak;
Παράγεται από µία πλήρως αυτοµατοποιηµένη γραµµή, που περιλαµβάνει 5 ροµποτικούς βραχίονες και µηχανές υψηλής τεχνολογίας.

Σε τι βοηθάει η αυτοµατοποιηµένη παραγωγή;
Στην απόλυτη τυποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, άρα
και την απόλυτη εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας.

