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ÜRÜN KATALOĞU

BODRUM
Solar

BODRUM
Solar

GÖKKUŞAĞI SİSTEMLERİ

GalvanİZ AÇIK DEVRE sİSTEMLER

S stem Akım Şeması

3 YILNTİ
GARA

• Açık devre
• 1 mm Galven z soğuk su (300 lt.)
• 1,5 mm Galven z sıcak su (180 lt.)
• Ç ft kat zocam zolasyonlu
• Sac kollektör kullanılmıştır
• Su kes nt s olan bölgelerde
kullanılması tavs ye ed l r.

120 LT. FULL BAKIR KOLLEKTÖRLÜ sİSTEMLER

Sistem Kapasitesine Göre Önerilen Güneş Kollektörü Alanı

3 YILNTİ
GARA

KAPASİTE

ÖNERİLEN GÜNEŞ
KOLLEKTÖRÜ ALANI

120 G Gökkuşağı S stem(Kapalı S stem)

120 lt.

2,28 m² (Selekt f Yüzeyl )

150 G Gökkuşağı S stem(Kapalı S stem)

150 lt.

2,78 m² (Selekt f Yüzeyl )

170 G Gökkuşağı S stem(Kapalı S stem)

170 lt.

2 x 1,76 m² (Selekt f Yüzeyl )

300 G Gökkuşağı S stem(Kapalı S stem)

300 lt.

3 x 1,76 m² (Selekt f Yüzeyl )

SİSTEM MODELİ

KAPASİTE

ÖNERİLEN GÜNEŞ
KOLLEKTÖRÜ ALANI

120 G Gökkuşağı S stem(Kapalı S stem)

120 lt.

2,28 m² (Selekt f Yüzeyl )

150 G Gökkuşağı S stem(Kapalı S stem)

150 lt.

2,78 m² (Selekt f Yüzeyl )

170 G Gökkuşağı S stem(Kapalı S stem)

170 lt.

2 x 1,76 m² (Selekt f Yüzeyl )

300 G Gökkuşağı S stem(Kapalı S stem)

300 lt.

3 x 1,76 m² (Selekt f Yüzeyl )

SİSTEM MODELİ

GalvanİZ KAPALI DEVRE sİSTEMLER

3 YILNTİ
GARA

• Kapalı devre çalışır
• 1 mm Galven z soğuk su (300 lt.)
• 1,5 mm Galven z sıcak su (180 lt.)
• Ç ft kat zocam zolasyonlu
• Alüm nyum kollektör kullanılmıştır
• Don olayı olan bölgeler ç n deald r
• Ant ﬁr z koyulab l r
• Su kes nt s olan bölgelerde
kullanılması tavs ye ed l r.

120 LT. ALÜMİNYUM KOLLEKTÖRLÜ sİSTEMLER

3 YILNTİ
GARA

S stem Özell kler

S stem Özell kler

• Kapalı (Isıtıcı Akışkanlı) devre olarak çalışır.
• Basınçlı şamandırasız s stemlerd r.
• Tavs ye ed len yerler; su kes nt s olmayan bölgelerde kullanılır.
• Ürün tesl m , paket yada parça olarak yapılır.
• İç Tank : T tanyum Emaye kaplı çel k malzemeden üret lm şt r.
• İzolasyon : 60 mm kalınlığında d rekt enjekte
ed lm ş pol üretan
• Dış Ceket (Isıtma C darı)
• Dış Kaplama : 200 C Fırınlanmış elektrostat k toz boya
le kaplanmış metal
• Magnezyum anot
• Elektr kl ısıtıcı g r ş

• Kapalı (Isıtıcı Akışkanlı) devre olarak çalışır.
• Basınçlı şamandırasız s stemlerd r.
• Tavs ye ed len yerler; su kes nt s olmayan bölgelerde kullanılır.
• Ürün tesl m , paket yada parça olarak yapılır.
• İç Tank : T tanyum Emaye kaplı çel k malzemeden üret lm şt r.
• İzolasyon : 60 mm kalınlığında d rekt enjekte
ed lm ş pol üretan
• Dış Ceket (Isıtma C darı)
• Dış Kaplama : 200 C Fırınlanmış elektrostat k toz boya
le kaplanmış metal
• Magnezyum anot
• Elektr kl ısıtıcı g r ş

• Bakır Kollektör Pr zmat k Camlı
• Sellekt f Yüzeyl 120x191 = 2.30 m²

• Alüm nyum Kollektör Pr zmat k Camlı
• 120x191 = 2.30 m²

BODRUM
Solar
150 LT. ALÜMİNYUM KOLLEKTÖRLÜ sİSTEMLER

BODRUM
Solar

150 LT. FULL BAKIR KOLLEKTÖRLÜ sİSTEMLER

170 LT. bakır KOLLEKTÖRLÜ sİSTEMLER

170 LT. full bakır KOLLEKTÖRLÜ sİSTEMLER

BODRUM
Solar

3 YILNTİ
GARA

3 YIALNTİ

3 YILNTİ
GARA

3 YILNTİ
GARA

GAR

BODRUM
Solar

S stem Özell kler

S stem Özell kler

S stem Özell kler

S stem Özell kler

Kapalı (Isıtıcı Akışkanlı) devre olarak çalışır. Basınçlı şamandırasız s stemlerd r.
Tavs ye ed len yerler; su kes nt s olmayan bölgelerde kullanılır. Ürün tesl m ,
paket yada parça olarak yapılır. İç Tank : T tanyum Emaye kaplı çel k
malzemeden üret lm şt r. İzolasyon : 60 mm kalınlığında d rekt enjekte
ed lm ş pol üretan Dış Ceket (Isıtma C darı) Dış Kaplama : 200 C Fırınlanmış
elektrostat k toz boya le kaplanmış metal. Magnezyum anot Elektr kl ısıtıcı g r ş .

Kapalı (Isıtıcı Akışkanlı) devre olarak çalışır. Basınçlı şamandırasız s stemlerd r.
Tavs ye ed len yerler; su kes nt s olmayan bölgelerde kullanılır. Ürün tesl m ,
paket yada parça olarak yapılır. İç Tank : T tanyum Emaye kaplı çel k
malzemeden üret lm şt r. İzolasyon : 60 mm kalınlığında d rekt enjekte
ed lm ş pol üretan Dış Ceket (Isıtma C darı) Dış Kaplama : 200 C Fırınlanmış
elektrostat k toz boya le kaplanmış metal. Magnezyum anot Elektr kl ısıtıcı g r ş .

Kapalı (Isıtıcı Akışkanlı) devre olarak çalışır. Basınçlı şamandırasız s stemlerd r.
Tavs ye ed len yerler; su kes nt s olmayan bölgelerde kullanılır. Ürün tesl m ,
paket yada parça olarak yapılır. İç Tank : T tanyum Emaye kaplı çel k
malzemeden üret lm şt r. İzolasyon : 60 mm kalınlığında d rekt enjekte
ed lm ş pol üretan Dış Ceket (Isıtma C darı) Dış Kaplama : 200 C Fırınlanmış
elektrostat k toz boya le kaplanmış metal. Magnezyum anot Elektr kl ısıtıcı g r ş .

Kapalı (Isıtıcı Akışkanlı) devre olarak çalışır. Basınçlı şamandırasız s stemlerd r.
Tavs ye ed len yerler; su kes nt s olmayan bölgelerde kullanılır. Ürün tesl m ,
paket yada parça olarak yapılır. İç Tank : T tanyum Emaye kaplı çel k
malzemeden üret lm şt r. İzolasyon : 60 mm kalınlığında d rekt enjekte
ed lm ş pol üretan Dış Ceket (Isıtma C darı) Dış Kaplama : 200 C Fırınlanmış
elektrostat k toz boya le kaplanmış metal. Magnezyum anot elektr kl ısıtıcı g r ş .

Güneş Kollektörü 940mm*1940mm = 1.82 m²'d r. x2 Adet 3.64 m²
Alüm nyum, malzemeden mamul çeş tl absorber plakalara sah pt r.
Güneş enerj s s stem n n en öneml parçasıdır. Güneşten gelen ışınımı,
absorber plaka çer s nde bulunan ısıtıcı akışkana ısı enerj s olarak
aktarılmasını sağlar. Solar Camlı

Güneş Kollektörü 1200mm*2310mm*2.77 m²'d r.
Bakır Selekt f Absorber Yüzey Kollektörlerde kullanılan yutucu yüzeyler n güneş
ışınımını yutma oranının yüksek olması ve yansıtıcılığının m n mum olması sten r.
Kısa dalga boylu ışınımın, yan güneş ışınımının tamamına yakınını yutan ve m n mum
oranda ışınım yayan yüzeylere seç c (selekt f) yüzey den r. Güneş kollektörler nde
kullanılan %100 bakırdan selekt f absorber yüzeyler n ışınım absorblama oranı %95
olmasına karşın, yuttukları ışınımı tekrar yayma oranı sadece 5% değer nded r.
• Pr zmat k Camlı

Güneş Kollektörü 940mm*1940mm = 1.82 m²'d r. x2 Adet 3.64 m²
Bakır malzemeden mamul çeş tl absorber plakalara sah pt r. Güneş enerj s
s stem n n en öneml parçasıdır. Güneşten gelen ışınımı, absorber plaka
çer s nde bulunan ısıtıcı akışkana ısı enerj s olarak aktarılmasını sağlar.
Solar Camlı

Güneş Kollektörü 940mm*1940mm = 1.82 m²'d r. x2 Adet 3.64 m²
Bakır Selekt f Absorber Yüzey Kollektörlerde kullanılan yutucu yüzeyler n güneş
ışınımını yutma oranının yüksek olması ve yansıtıcılığının m n mum olması sten r.
Kısa dalga boylu ışınımın, yan güneş ışınımının tamamına yakınını yutan ve m n mum
oranda ışınım yayan yüzeylere seç c (selekt f) yüzey den r. Güneş kollektörler nde
kullanılan %100 bakırdan selekt f absorber yüzeyler n ışınım absorblama oranı %95
olmasına karşın, yuttukları ışınımı tekrar yayma oranı sadece 5% değer nded r.
• Pr zmat k Camlı

150 LT. oval borulu ALÜMİNYUM KOLLEKTÖRLÜ sİSTEMLER

170 LT. ALÜMİNYUM KOLLEKTÖRLÜ sİSTEMLER

300 LT. ALÜMİNYUM 3 KOLLEKTÖRLÜ sİSTEMLER
BODRUM
Solar

BODRUM
Solar

3 YILNTİ
GARA
3 YILNTİ
GARA

300 LT. full bakır 3 KOLLEKTÖRLÜ sİSTEMLER
BODRUM
Solar

3 YILNTİ
GARA

3 YILNTİ
GARA

S stem Özell kler

S stem Özell kler

S stem Özell kler

S stem Özell kler

Kapalı (Isıtıcı Akışkanlı) devre olarak çalışır. Basınçlı şamandırasız s stemlerd r.
Tavs ye ed len yerler; su kes nt s olmayan bölgelerde kullanılır. Ürün tesl m ,
paket yada parça olarak yapılır. İç Tank : T tanyum Emaye kaplı çel k
malzemeden üret lm şt r. İzolasyon : 60 mm kalınlığında d rekt enjekte
ed lm ş pol üretan Dış Ceket (Isıtma C darı) Dış Kaplama : 200 C Fırınlanmış
elektrostat k toz boya le kaplanmış metal. Magnezyum anot Elektr kl ısıtıcı g r ş .

Kapalı (Isıtıcı Akışkanlı) devre olarak çalışır. Basınçlı şamandırasız s stemlerd r.
Tavs ye ed len yerler; su kes nt s olmayan bölgelerde kullanılır. Ürün tesl m ,
paket yada parça olarak yapılır. İç Tank : T tanyum Emaye kaplı çel k
malzemeden üret lm şt r. İzolasyon : 60 mm kalınlığında d rekt enjekte
ed lm ş pol üretan Dış Ceket (Isıtma C darı) Dış Kaplama : 200 C Fırınlanmış
elektrostat k toz boya le kaplanmış metal. Magnezyum anot Elektr kl ısıtıcı g r ş .

Kapalı (Isıtıcı Akışkanlı) devre olarak çalışır. Basınçlı şamandırasız s stemlerd r.
Tavs ye ed len yerler; su kes nt s olmayan bölgelerde kullanılır. Ürün tesl m ,
paket yada parça olarak yapılır. İç Tank : T tanyum Emaye kaplı çel k
malzemeden üret lm şt r. İzolasyon : 60 mm kalınlığında d rekt enjekte
ed lm ş pol üretan Dış Ceket (Isıtma C darı) Dış Kaplama : 200 C Fırınlanmış
elektrostat k toz boya le kaplanmış metal. Magnezyum anot Elektr kl ısıtıcı g r ş .

Kapalı (Isıtıcı Akışkanlı) devre olarak çalışır. Basınçlı şamandırasız s stemlerd r.
Tavs ye ed len yerler; su kes nt s olmayan bölgelerde kullanılır. Ürün tesl m ,
paket yada parça olarak yapılır. İç Tank : T tanyum Emaye kaplı çel k
malzemeden üret lm şt r. İzolasyon : 60 mm kalınlığında d rekt enjekte
ed lm ş pol üretan Dış Ceket (Isıtma C darı) Dış Kaplama : 200 C Fırınlanmış
elektrostat k toz boya le kaplanmış metal. Magnezyum anot elektr kl ısıtıcı g r ş .

Güneş Kollektörü 940mm*1940mm = 1.82 m²'d r. x2 Adet 3.64 m²
Alüm nyum, malzemeden mamul çeş tl absorber plakalara sah pt r.
Güneş enerj s s stem n n en öneml parçasıdır. Güneşten gelen ışınımı,
oval boru absorber plaka çer s nde bulunan ısıtıcı akışkana ısı enerj s olarak
aktarılmasını sağlar. Solar Camlı

Güneş Kollektörü 940mm*1940mm = 1.82 m²'d r. x2 Adet 3.64 m²
Alüm nyum, malzemeden mamul çeş tl absorber plakalara sah pt r.
Güneş enerj s s stem n n en öneml parçasıdır. Güneşten gelen ışınımı,
absorber plaka çer s nde bulunan ısıtıcı akışkana ısı enerj s olarak
aktarılmasını sağlar. Solar Camlı

Güneş Kollektörü 940mm*1940mm = 1.82 m²'d r. x3 Adet 5.46 m²
Alüm nyum, malzemeden mamul çeş tl absorber plakalara sah pt r.
Güneş enerj s s stem n n en öneml parçasıdır. Güneşten gelen ışınımı,
absorber plaka çer s nde bulunan ısıtıcı akışkana ısı enerj s olarak
aktarılmasını sağlar. Solar Camlı

Güneş Kollektörü 940mm*1940mm = 1.82 m²'d r. x3 Adet 5.46 m²
Bakır Selekt f Absorber Yüzey Kollektörlerde kullanılan yutucu yüzeyler n güneş
ışınımını yutma oranının yüksek olması ve yansıtıcılığının m n mum olması sten r.
Kısa dalga boylu ışınımın, yan güneş ışınımının tamamına yakınını yutan ve m n mum
oranda ışınım yayan yüzeylere seç c (selekt f) yüzey den r. Güneş kollektörler nde
kullanılan %100 bakırdan selekt f absorber yüzeyler n ışınım absorblama oranı %95
olmasına karşın, yuttukları ışınımı tekrar yayma oranı sadece 5% değer nded r.
Pr zmat k Camlı

BEŞER POLİTİLEN SU DEPOLARI
Konut, İşyerleri vb. kullanım alanlarında basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.
Emiş hattında hava-su karışımı olsa dahil pompa normal şekilde çalışmaya devam eder.

SİLİNDİR MODELİ SU TANKI

KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI
PAKET HİDROFORLAR - JET SERİSİ

Silindir Modeli Tank Ölçüleri

8 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir.
Pompa Özellikleri
Gövde
Fan
Mil
Salmastra

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

: Döküm
: Pirinç
: Paslanmaz Çelik
: Mekanik

24 lt. yada 50 lt. değiştirilebilir
membranlı tank ( yakıt )
5 yollu bağlantı parçası
Geri tepme ventili
5 mt. seviye ﬂatörü
Basınç Şalteri, Manometre ve
bağlantı ﬂexi.

5 YILNTİ
GARA

YOSUNA KARŞI %100 GARANTİLİ

KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI
PAKET HİDROFORLAR - JET INPX SERİSİ

TONAJ

BOY

EN

YÜKSEKLİK

3300 lt.

235 cm

165 cm

150 cm

2000 lt.

208 cm

124 cm

135 cm

1400 lt.

183 cm

112 cm

117 cm

900 lt.

165 cm

98 cm

105 cm

500 lt.

134 cm

82 cm

90 cm

300 lt.

117 cm

62 cm

63 cm

MARTAR MODELİ SU TANKI

8 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir.
Pompa Özellikleri
Gövde
Fan
Mil
Salmastra

Mantar Modeli Tank Ölçüleri

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

: Döküm
: Pirinç
: Paslanmaz Çelik
: Mekanik

24 lt. yada 50 lt. değiştirilebilir
membranlı tank ( yakıt )
5 yollu bağlantı parçası
Geri tepme ventili
5 mt. seviye ﬂatörü
Basınç Şalteri, Manometre ve
bağlantı ﬂexi.

5 YILNTİ
GARA

YOSUNA KARŞI %100 GARANTİLİ

SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR
SİSTEMLERİ ( Yatay çok kademeli )

TONAJ

DIŞ ÇAPI

TABAN ÇAPI

YÜKSEKLİK

10000 lt.

237 cm

237 cm

270 cm

5500 lt.

225 cm

210 cm

178 cm

2800 lt.

172 cm

159 cm

155 cm

2000 lt.

150 cm

138 cm

149 cm

1500 lt.

145 cm

125 cm

140 cm

1000 lt.

121 cm

106 cm

124 cm

600 lt.

99 cm

84 cm

118 cm

Tank, bağlantı ﬂexi dahildir.
Pompa Özellikleri
Gövde
Fan
Mil
Salmastra

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

: Döküm
: Pirinç
: Paslanmaz Çelik
: Mekanik

Yapı

Malzeme

• Kendinden emişli jet hidrofor.

• Çark

Uygulama

Özellikler ve Ürün Avantajları
• İçme suyu uygulamaları, kuyulardan
su temin etme, su dağıtımı uygulamaları
için ideal.
• 8 m’ye kadaremiş yeteneğine sahip.
• Akış kontrolü sayesinde kullanıcının.
ihtiyacına göre pompanın devreye girip
çıkmasının belirlenmesi.

• Pompa Gövdesi
• Motor Gövdesi
• Mekanik Salmastra
• Difüzör

Küre Modeli Tank Ölçüleri

5 YILNTİ
GARA

Initial Control SPG
Akış Kontrollü Jet Hidrofor

• Kuyulardan ve tanklardan su temini.
• Bahçe sulama.
• Hidrofor.

KÜRE MODELİ SU TANKI

50 lt. değiştirilebilir membranlı tank (yatık)
5 yollu bağlantı parçası
Geri tepme ventili
5 mt. seviye ﬂatörü
Basınç Şalteri, Manometre ve
bağlantı ﬂexi.

YOSUNA KARŞI %100 GARANTİLİ

Noryl (3-45 modell
Paslanmaz çelik (AISI 304)
(9-45 modell)
Döküm
Alüminyum
Seramik/Graﬁt/NBR
Noryl

DIŞ ÇAPI

TABAN ÇAPI

YÜKSEKLİK

225 cm

185 cm

208 cm

3000 lt.

183 cm

100 cm

160 cm

1400 lt.

144 cm

78 cm

136 cm

900 lt.

128 cm

73 cm

124 cm

500 lt.

112 cm

66 cm

97 cm

VARİL MODELİ SU TANKI
Küre Modeli Tank Ölçüleri
TONAJ

Teknik Bilgiler
• Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C
• Şebeke bağlantısı 1-230 V,50 Hz
• Koruma / Yalıtım sınıfı IP44 / F
• Maks. emme yüksekliği 8 m
• Ayar basıncı (on/off) 1/3 bar

TONAJ
5500 lt.

5 YILNTİ
GARA

YOSUNA KARŞI %100 GARANTİLİ

YÜKSEKLİK

900 lt.

79 cm

219 cm

500 lt.

79 cm

136 cm

400 lt.

82 cm

114 cm

300 lt.

62 cm

92 cm

200 lt.

56 cm

92 cm

BODRUM
Solar

BODRUM
Solar

Bazı Referanslarımız

BODRUM
Solar

BODRUM
Solar

BODRUM
Solar

BODRUM
Solar

Boyler içerisinde altta ve üstte olmak üzere
iki adet ısı değiştirici, çelik boru serpantin
mevcuttur. Güneş kollektöründen elde
edilen ısı, alt serpantin yardımıyla kullanma
suyuna aktarılır. Güneş enerjisinin yeterli
olmadığı durumlardaise kazan veya kombiden elde edilen ısı üst serpantin yardımıyla
kullanım suyuna aktarılır. Üçüncü kaynak
olarak termostatlı elektrikli ısıtıcı devreye
sokulabilir.

BODRUM
Solar

BODRUM
Solar

