
Jön a TiSUN 
 
A tiroli központú TiSUN GmbH. a napkollektoros rendszerek specialistája. Európában 
az egyik elsőként, immáron 20 éve elkötelezte magát annak a felelősségteljes 
feladatnak, hogy a Nap energiáját mindenki számára hasznosíthatóvá tegye. A 
vállalat ennek megfelelve saját maga fejleszti, gyártja és értékesíti csúcsminőségű 
napkollektorjait és tárolórendszereit – Ausztriából, Tirolból egyenesen egész Európa, 
sőt az egész világ számára. Ennek megfelelően a felhasználó a legkisebb 
alkatrésztől kezdve egészen a kollektorig vagy tárolóig egy komplett, összehangoltan 
működő, egymáshoz tervezett rendszert tud vásárolni. A vállalat műszaki 
szakemberei, hűen a vállalt missziónak (specialista a szolárpiacon), folyamatosan 
újabb és újabb hasznos ötletekkel rukkolnak ki, igazodva a piacon levő 
legkülönlegesebb igényekhez is. A termikus napenergia a TiSUN szakterülete. 
Minden egyes részegység, ami egy napkollektoros berendezéshez és annak 
beüzemeléséhez szükséges, a vállalat termékpalettáján megtalálható. 
 
Az Európai Unió brüsszeli parlamentjében TiSUN napkollektoros rendszer 
szolgáltatja a melegvizet a képviselőknek, Magyarországon a TiSUN hasonló, mások 
számára is példát mutató sikerek érdekében dolgozik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Leírás a termékekhez 

 
TiSUN nagyfelületű kollektorok 
 
2-től egészen 18 m2-ig bármilyen méretben és egyedi alakzatban is szállíthatóak. 
Tetőbe integrálható-, tetőre szerelhető- és homlokzati kollektorként valamint szabad 
felállítás céljából gyártjuk őket. Ideálisak darus kocsival történő gyors és időjárástól 
független szereléshez. Minden modellre 10 év garancia érvényes.   
 
 
 
FA nagyfelületű kollektor 
Ezt a kollektortípust tetőre történő 
szereléshez gyártjuk ferde- illetve 
lapos tetőre, valamint szabad 
felállításhoz. Nagyfelületű kollektorként 
egy darabban 3-tól 18 m2-ig kapható, 
előremenő és visszamenő ági 
csatlakozásokkal. A standard 
szélesség 2-től 6 méterig terjedhet, a 
standard magasság 1, 1.5, 2 vagy 3 m 
lehet. Magas exportrészesedésünk 
megköveteli, hogy a legkülönbözőbb 
tetőfajtákra való rögzítéshez immáron 
15 standard rögzítőelemet kínáljunk 
palettánkon. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
FI nagyfelületű kollektor 
A TiSUN FI nagyfelületű kollektor 
minden ferdetetőből hőerőművet 
varázsol. A tetőbe integrálandó, így 
annak felületébe illeszkedik. A TiSUN 
ezeket 4-től 18m2-ig terjedő 
méretekben szállítja bármilyen 
tetőfajtához. A bádogozókészlet a 
kollektorral együtt kerül leszállításra és 
időjárástól függetlenül szerelhető. A 
beépített kollektorcsatlakozások 
külsőleg nem láthatóak. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



FF nagyfelületű kollektor 
 
Előkelő kinézetének, egyedi 
színválasztékának köszönhetően 
épületének építészeti stílusával 
kitűnően harmonizál és a nap minden 
percében kellemes meleget szolgáltat. 
A TiSUN FF homlokzati kollektor 
bármelyik házfalból egy műszaki 
tartalommal megtöltött, esztétikus 
ékszert varázsol. Minden homlokzat 
számára alkalmas. A homlokzati 
kollektorokat egyedi alakzatként 
szállítjuk. 

 
 

 
 
 
 
 
 
TiSUN modulkollektor 
 
Az egyszerűség filozófiánk része. 
Modulkollektorunk teljesíti ezt a kitételt, 
mégis mindent ugyanúgy tud, mint 
„nagy testvére”. 
A TiSUN modulkollektoros rendszerek 
tetőbe és tetőre szereléshez, valamint 
szabad felállításhoz függőlegesen és 
vízszintesen egyaránt alkalmazhatók. 
Csekély súlyából és ideális méretéből 
adódóan a kollektor kitűnően alkalmas 
a darus kocsi nélküli, legrövidebb időn 
belüli szerelésre. Minden modellre 10 
év garancia érvényes. 

 
 

 
 
 



 
 
TiSUN tárolórendszerek 
 
A melegvíz-előkészítésre és fűtésrásegítésre szolgáló tárolórendszerek minden 
meglévő fűtési rendszerrel kompatibilisek. Helytakarékos felépítés, egyszerű 
beszerelés, modern megjelenés és magas hatékonyság teszi őket a fenntartható 
energia-megtakarítás ideális eszközévé. 

 

 
1. BE melegvíztároló 

 

 
2. FS tároló fűtésrásegítésre 

 
 
 
 
 

 
1. Puffertároló

Pro-Clean 
 
A szféracserélős rétegtároló egy 
multifunkcionális, szabadalmaztatott 
rétegtárolórendszer használati 
melegvíz-előkészítés és fűtésrásegítés 
céljából. A víz a szféracserélőben 
máris hőmérséklete szerint rétegződik 
majd négy csatlakozón át áramlik a 
tárolóba, vagyis a hőátadást keveredés 
nem gátolja. Egy nemesacél hullámcső 
higiénikus melegvíz-előkészítést 
biztosít egy átfolyáson alapuló 
felmelegítési eljárás révén. 
 
 

.  

 
A csőfal hullámos kivitelezése révén nagyobb a hőátadó felület és a vízátfolyásnál 
örvényszerű cirkuláció indul be. A melegvíz teljesítmény így sokszorosára nő. 
Bakterizálódás a használati melegvíz csekély űrtartalma és a gyakori vízcserélődés 
miatt nem lehetséges. Baktériumsemlegesítő utánfűtésre így nincs szükség, a 
szolárberendezés több energiát fordíthat a melegvíz-előkészítésre. A hagyományos, 
nagy használati melegvíz-űrtartalommal rendelkező bojlerekkel szemben a Pro-



Clean rendszer csak friss és egészséges vizet szolgáltat a vízcsapokhoz. Higiénia 
egy szempillantás alatt. 
 
 
 
 

 
 
 


