
Cégünk 20 éves tapasztalata és referenciái      

biztosítják az Ön elégedettségét.    

Kérje ajánlatunkat! 

További információkkal munkatársaink   

készséggel állnak az Ön rendelkezésére.    

Miért válassza a DL Drainback   - -

Napkollektor rendszert? 

Direct Line Kft.-  
2330 Dunaharaszti,-
Jedlik Ányos u. 14.   

email: info@dldh.hu
weblap: www.dldh.hu

Tel.: +36 (24) 492 111   -
Fax: +36 (24) 492 112   -
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DL Drainback Napkollektor- -  DL Drainback Napkollektor- -  
rendszer jellemzői rendszer jellemzői 

Az általunk fejlesztett drainback napkollektor    -  
rendszer előnyei a ma forgalomban     lévő  
megoldásokkal szemben a működési elvében,     
konstrukciós kialakításában és a felhasznált     
alapanyagokban rejlik. 

Működési elvből származó előnyök:   
✔ Magas rendszerhatásfok, nincs közvetlen               
hőveszteség   

✔ Fagyás és felforrás elleni védelem    
✔ Áramkimaradási védelem 
✔ Intelligens, felhasználóbarát vezérlés  
✔ Bármikor tájékozódhatunk a rendszer     
állapotáról   

✔ Hibaüzenetek és figyelmeztetések formájában       
kapunk tájékoztatást az esetleges problémákról       

✔ Nincs nyomás alatt, nincs szükség nyomástartó       
edényre (a tartály polimerből van)       

✔ Víz a hőátadó közeg   
✔ Nincs lappangó melegvíz, higiéniai szempontból     
előnyösebb   

✔ Alacsony karbantartási igény  
✔ Gyártása és működtetése környezetbarát              
technológia   

✔ Üzemeltetése nem igényel szaktudást   

Konstrukciós kialakítás és rozsdamentes acél     
alapanyag használatának előnyei:  
✔ Kiváló ellenállóképesség agresszív közegekkel       
szemben   

✔ Közvetlen medencefűtésre alkalmas  
✔ Szinte korlátlan élettartam (50 év)    
✔ Kis légrés miatt minimális hőveszteség     
✔ Fajlagos beruházási, üzemeltetési és                      
karbantartási költsége alacsonyabb     

✔ Esztétikus megjelenés 

Amit kínálunk: Amit kínálunk: 

✔ Rendszertervezés
✔ Gyártás
✔ Szerelés, telepítés 

Általános rendszer mintaajánlataink telepítés    
nélkül, tetőre rögzítő elemekkel 2012 re:    -

A DL Drainback Napkollektor rendszer lakossági - -    
valamint ipari célra is kiválóan alkalmas.     

Megtervezzük Önnek az egyedi igényeinek     
megfelelő napkollektor rendszert!  
Keresse szakembereinket, hogy Ön is minél előbb       
profitálhasson a napenergia nyújtotta előnyökből:    

info@dldh.huinfo@dldh.hu

Napkollektor műszaki paraméterei  Napkollektor műszaki paraméterei  

✔ Méret (külső méretek): 1995 x 1140 x 75 mm        
✔ Hasznos kollektorfelület: 1,95 m   2 (gyűjtők             
nélkül)   

✔ Legnagyobb teljesítmény: 2,08 kW    (merőleges     
napállás)   

✔ Töltő térfogat: kb.   4,5 liter 
✔ Teljes tömeg: 65 kg   
✔ Csatlakozó méret: 4 db 18x1 csőcsonk       
✔ Rögzítés: rozsdamentes profilokkal  
✔ Kollektortest: 1.4301 ausztenites rozsdamentes      
acél   

✔ Fedése: vasmentes, víztiszta 4 mm es edzett    -          
üveg tömítve    

Tartály 
mérete

Kollektorok 
száma

Hány 
főre?

Ár
(Nettó)

150 L 1 1 – 2 fő   451.250

150 L 2 2 – 3 fő   576.250

300 L 3 3 – 4 fő   731.250

300 L 4 4 – 6 fő   856.250
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