
 



 

A vállalat egy fémipari hagyományokkal rendelkező térségben alakult, és kezdettől nyitott a legújszerűbb technológiák irányába. A 
Thermorossi több mint 40 éve működik a fűtéstechnikai  ágazatban és mára az egyik legelismertebb és legkorszerűbb cégként tartják 
számon az európai kályha-, tűzhely- és kazángyártók közt. 

EGY ÉLVONALBELI CÉG FILOZÓFIÁJA 

A THERMOROSSI az energiakímélő és alacsony kibocsátású termékek 
széles választékát kínálja. Ha a THERMOROSSI-t választja, az azt jelenti, 
hogy a maximális kényelmet, páratlan és a legmodernebb technológiát, 
illetve a leginnovatívabb külsőt biztosítja magának. Könnyen használható, 
kifinomult kivitelezésű, elegáns termékek, melyek praktikusan szolgálják 
az Ön otthoni kényelmét. Made in Italy termékek.  



 



 

A szabadalmaztatott osztott 500 literes puffertartály egy olyan újítás, amellyel maximális energiamegtakarítást éri el. 
Beüzemelése leegyszerűsíti a már meglévő elektromos berendezések kezelését. Csatlakoztathatja pellet- vagy 
fatüzelésű kazánhoz, gáz- vagy olajkazánhoz, kandallóhoz, tűzhelyhez.   
A Thermocell® kiemeli a hozzá csatlakozó generátorok jellemzőit és a rendszer jó működésének teljes nyugalmát és 
garanciáját kínálja. Könnyen csatlakoztatható a hagyományos radiátoros fűtőrendszerekhez és az olyan alacsony 
hőmérsékletű legutolsó generációs berendezésekhez is, mint a padlófűtés.    
Külső szigetelésük vákuum alatt nagy nyomáson készült karcmentes környezetkímélő műanyag burkolat és belül 75 
mm vastagságú kemény szigetelés. A szigetelés minimális hőveszteséget enged csak meg, mert a puffertartály körül 
közvetlenül habréteg van. A termék design-ja szabadalmaztatott.  



 

OSZTOTT HASZNÁLATI MELEGVÍZRENDSZER: SANFAST 

A Thermocell® Sanfast rendszerrel rendelkezik, ami max. 650 l 
45 oC hőmérsékletű használati meleg vizet biztosít 20 l/min 
teljesítmény mellett.    
A Thermocell® napenergiát hasznosító újítás, ami gyors felfűtési 
időt és nagyon gyorsan meleg vizet is biztosít.        TERMOGRAFIKUS KÉPEK:  

      A „Thermocell® kiürülése”, mely használati meleg vizet biztosít, a hőt az utolsó cseppig kinyeri.    



 

OSZTOTT NAPENERGIÁT HASZNOSÍTÓ RENDSZER 

Az osztott rendszernek köszönhetően a napkollektorokból 
nyert hő azonnal használati melegvizet biztosít.  
Ma már nem akadály a Thermocell® berendezésben lévő víz 
teljes mennyisége és a napkollektorok számának méretezése 
könnyűvé vált.  

TERMOGRAFIKUS KÉPEK: A „Thermocell® feltöltése” 30 perc alatt, 3kW minimális teljesítmény felvételével a 
kollektorokból.  



 

A THERMOCELL® MŰSZAKI ADATAI 

o MAXIMÁLIS  ÜZEMNYOMÁS   3 BAR 
o HASZNÁLATI   MELEGVÍZ  MAXIMÁLIS  ÜZEMNYOMÁS                         6 BAR 
o HASZNÁLATI   MELEGVÍZ  BEMENET ÁTMÉRŐ (SANFAST)                        1” 
o HASZNÁLATI   MELEGVÍZ  KIMENET ÁTMÉRŐ (SANFAST)                           1” 
o TELJES   ŰRTARTALOM     500 l 
o SÚLY                                          120 kg 
o SZILÁRD  ÖKO-PULIURETÁN SZIGETELÉS                                       75 mm 
o ÖKO-MŰANYAG  BORÍTÁS                                         SZILÁRD 
o HŐMÉRSÉKLET                                          <100 oC 
o MAGASSÁG                                         2179 mm 
o MAX..  ÁTMÉRŐ      756 m 
o MAX.  MÉLYSÉG      987 mm 
o DÖNTÉSI  MAGASSÁG                                       2275 mm 
o TELJESEN   RENDELKEZÉSRE  ÁLLÓ  
HASZNÁLATI   MELEGVÍZ  ŰRTARTALMA                                                                  650 liter 45 oC-on 
o MAXIMÁLIS  TELEJSÍTMÉNY   20 l/min 
o KÖZVETLENÜL  ÁLLÍTHATÓ  KEVERŐSZELEP   
(Nem t apad meg rajt a vízkő)                                       IGEN 
o HŐTŐL VÉDETT ÁLLÁSBAN 
 SZELLŐZŐNYÍLÁS-SZELEP                                                                                                             IGEN 
o SZABÁLYZÓ TERMOSZTÁT ÉS  ANALÓG  HŐMÉRŐ                    IGEN 
o PÓTHŐCSERÉLŐ  BEÜZEMELÉSÉNEK  
LEHETŐSÉGE                                                                  IGEN               
* a felső rész hőmérséklete 65 oC-ú 
 



Napenergia  hőcserélőjének  előremenő csöve (1”) 

 

Szigetelés vastagsága: 75 mm 

Tárolási űrtartalom: 500 liter 

Puffer max. üzemnyomása:3 bar 

  Használati melegvíz  max. . üzemnyomása:    6 bar 
 

   Max. hőmérséklet:100 oC 

      Kiegészítő kazánhoz csatlakozó hőcserélő előremenő csöve (opcionál)

   Kiegészítő kazánhoz csatlakozó hőcserélő visszatérő csöve (igényelhető)  

„San-fast” visszatérő csöve (1”) 

San-fast” előremenő csöve (1”)

Másik  puffertartályhoz csatlakozó cső (1” ½)  

          Automata szellőzőnyílású csatlakozó cső 

      Kazán-berendezés csatlakozás (1”) 

    Szondaüreg ( ½”) 

      Napenergia  hőcserélőjének visszatérő  csöve (1”) 

    Szondaüreg ( ½”) 



 



 

Az osztott tágulási tartály max. 500 liter 
űrtartalommal ideális a THERMOCEL®-LEL 
összeépítve.  
Alkalmazható falusi turizmusban, szállodákban, 
szépségszalonokban, ahol nagy mennyiségű 
összegyűjtött hőre van szükség.   
A Thermocellel® összeépített Thermopuffer olyan 
faelgázosító és biomassza üzemű generátorok 
beüzemelésénél ideális, amikor a teljesítmény 
500 liternél nagyobb mennyiségű gyűjtőtartályt 
igényel.  
Külső szigetelésük vákuum alatt nagy nyomáson 
készült karcmentes környezetkímélő műanyag 
burkolat és belül 75 mm vastagságú kemény 
szigetelés. A szigetelés minimális hőveszteséget 
enged csak meg, mert a puffertartály körül 
közvetlenül habréteg van. A termék design-ja 
szabadalmaztatott.  



 

o MAXIMÁLIS ÜZEMNYOMÁS                                              3 BAR 
o TELJES ŰRTARTALOM                                             500 l 
o SÚLY                                               90 kg 
o SZILÁRD ÖKO-PULIURETÁN SZIGETELÉS          75 mm 
o ÖKO-MŰANYAG BORÍTÁS                                          SZILÁRD 
o HŐMÉRSÉKLET                                            <100 oC 
o MAGASSÁG                                           2148 mm 
o MAX. ÁTMÉRŐ                                              756 mm 
o MAX. MÉLYSÉG                                              756 mm 
o DÖNTÉSI MAGASSÁG                                          2275 mm 
o LÉGTELENÍTŐ SZELEP                                                        I GEN 
 

A THERMOPUFFER MŰSZAKI ADATAI 



 

Másik  puffertartályhoz csatlakozó cső (1” ½)  

         Automata szellőzőnyílású csatlakozó cső 

          Kazán-berendezés csatlakozás (1”) 

    Szondaüreg ( ½”) 

 Szigetelés vastagsága: 75 mm 

 Tárolási űrtartalom: 500 liter 

Puffer max. üzemnyomása:3 bar 

       Max. hőmérséklet:100 oC 



 



 

 A Thermosole® a hőveszteséget minimálisra csökkentő vákuumréteges, különleges, nagy  szelektivitású abszorberrel 
készül. Hátsó felületén található szigetelésének vastagsága 60mm és a hőveszteség csökkentése érdekében az oldalait 
is szigetelték. 
4mm vastag üvegének köszönhetően biztonságos védelmet biztosít a környezeti tényezőkkel szemben. 
A napsugarakat alacsony beesési szöggel összegyűjtő üveg teljes felületét prizmaszerűen alakították ki, amely ezáltal 
kimagasló teljesítményt képes nyújtani. 
A kerete anodizált alumíniumból, hátulja masszív alumíniumból készült, a különböző időjárási feltételeknek ellenálló 
EPDM gumitömítésekkel és vulkanizált sarokkötésekkel. 



 

     SZOLÁRÁLLOMÁS   VEZÉRLÉSSEL 

A Thermosole® függőleges, vagy vízszintes helyzetben a tető belsejére, vagy külsejére is felszerelhető. Könnyen 
felhelyezhető az előszerelt rögzítő készletnek köszönhetően. 

 
A két DN25 csatlakozóval ellátott szolárállomás a következőkből áll: 
keringetőszivattyú, golyóscsap beépített visszacsapó szeleppel, 2 ellenőrző   
hőmérő ,   átfolyás szabályozó és átfolyás mérő egység egy feltöltésre és   
leeresztésre szolgáló golyóscsappal ellátott elzáró szerelvénnyel, 6 bar-os    
biztonsági szelep, 10 bar-os nyomásmérő, hőszigetelés, légtelenítő. 
Vezérlőegység a hozzá tartozó szoftverrel. 

    SZOLÁRÁLLOMÁS VEZÉRLÉSSEL 



 

A THERMOSOLE® MŰSZAKI JELLEMZŐI 



 



 

BRUTTÓ KOLLEKTOR FELÜLET – NYÍLÓ FELÜLET 2,61 – 2,39 m² 
MÉRETEK (Hossz x Mélys x Mag, mm) 2,151 x 1,215 x 110 
KOLLEKTOR TELJESÍTMÉNY (a DIN 4757 4. részének megfelelően)      no=81,8%  k1=3,47 W/m²K  k2=0,0101 W/m²K² 
SZÖGKORREKCIÓS EGYÜTTHATÓ kdir=94%  -  kdiff=88% 
KOLLEKTOR BURKOLAT Alumínium, 600 mm szigeteléssel a széleken 

és a hátoldalon; 
                                                                  jellemző hőkapacitás 4,7 kJ (m2K) 
VÉDŐÜVEG                                                                 4 mm-es biztonsági szolárüveg 
ÁTVITEL                                                                 T=91% 
ABSZORBER                                                                                                 Hőszigetelés és a rézcsövek elhelyezéséhez   

szükséges járatok, maximális működési 
nyomás 10 bar 

ABSZORBER BURKOLAT Magas szelektivitású burkolat α=95%, ε=5% 
ABSZORBER FOLYADÉKMENNYISÉGE 1,3 liter 
HŐÁTADÓ FOLYADÉK Víz és glikol keveréke 
ÜZEMI NYOMÁS (bar) Max. 10 bar 
KÉSZENLÉTI HŐMÉRSÉKLET (a DIN 4757 – 4-nek megfelelően)             227 ˚C 
2 SZONDATARTÓ Belső átmérő 6 mm 
KOLLEKTOR CSATLAKOZÓ SZERELVÉNY Külső csavarmenet ½" 
CE JELZÉS:                                   0036 TÜV Tanúsítvány, CE vizsga (B modul, a  

CE/97/23 direktívának megfelelően) 
MEGENGEDETT SZÉLERŐSSÉG                   2,25 kN/m² 
MEGENGEDETT SZÉLIRÁNY SZÖG Tetőre, vagy sík felületre történő szereléskor 

10-85˚; 27-85˚ a tetőbe történő    szereléskor 
SÚLY 48kg 

 A berendezés elhelyezésével kapcsolatban, a vásárlást megelőzően érdeklődjön a viszonteladójánál (lásd: használati útmutató) 
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