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Πελάτης: ELCORA LTD 
36 Ιαπέτου Β. Π. Αγίου Αθανασίου    
4101, Λεµεσός 
ΚΥΠΡΟΣ 
 

Τηλ.:       25720777 
Fax:        25726018 

Customer:  ELCORA LTD 
                  36 Iapetou V.P. Agiou Athanasiou 
                  4101, Lemesos 
                  CYPRUS 
 
Tel.:        25720777 
Fax:        25726018 

Ηµεροµηνία παραλαβής συλλέκτη (καλή κατάσταση) / Receipt date of collector (in good condition): 30/10/2006 
 
 

Α.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / SOLAR COLLECTOR DESCRIPTION 

 
A.1.1  Βασικά Στοιχεία / Basic data  

- Όνοµα Κατασκευαστή: ............................................................................................ELCORA 
Name of Manufacturer: 

- Χαρακτηριστικά Συλλέκτη: ...................................................................... .ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΚΚ  
Collector model : 

  
        
A.1.2.  Συλλέκτης / Collector  

- Τύπος: / Type :  
 ⌧ Επίπεδος / Flat plate  
   Σωλήνων κενού / Evacuated tube  
   Άλλος / Other:.............................................................................................................. 

- Eµβαδόν ολικής επιφάνειας / Gross area :................................................................ 1.92 m2

- Eµβαδόν επιφάνειας παραθύρου / Aperture area : ................................................... 1.77 m2

- Αριθµός καλυµµάτων / Number of covers*:..........................................................................1 

- Υλικά καλυµµάτων*: ..........................................................................................Γυαλί / Glass 
  Cover materials* : 

- Πάχος καλυµµάτων*:.....................................................................................................4 mm  
  Cover thickness* : 

- Αριθµός σωλήνων ή καναλιών / Number of tubes or channels*: .........................................8 

- ∆ιάµετρος σωλήνων (εσωτερική) ή διαστάσεις καναλιών*: .........................................10 mm  
  Tube diameter (inside) or channel dimensions*: 

- Απόσταση σωλήνων ή καναλιών* / Tube or channel pitch*: ........................................11 cm 
 

 
 
 

 
(*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη  (**)  ∆εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη 
     Specifications supplied by customer          No data were provided by the customer 
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A.1.3   Μέσο Μεταφοράς Θερµότητας* / Heat Transfer Medium* 

- Τύπος: / Type : Νερό / Water ⌧ Λάδι / Oil Άλλο / Other

 - Ιδιότητες (πρόσθετα κ.τ.λ.): ................................................................................................-** 
  Specifications (additives etc.) :...........................................................................................-** 

  
 
A.1.4   Απορροφητής* / Αbsorber* 

- Yλικό: .........................................................................................................................Xαλκός 
  Material:......................................................................................................................Copper 

- Τρόπος επεξεργασίας της επιφάνειας:........................................................Επιλεκτική Βαφή 
  Surface treatment : .........................................................................................Selective Paint 

- Τύπος κατασκευής: ..............................................................................Σάντουιτς / Sandwich 
  Construction type: 

- Βάρος υγρού / Fluid content :..........................................................................................2 kg 

- Εµβαδόν / Area :.................................................................................................... ... 1.60 m2

 
 
A.1.5   Θερµική Μόνωση και Πλαίσιο / Thermal Insulation and Casing 

- Πάχος θερµικής µόνωσης*: .............................................50 mm (πλάτη), 25 mm (πλευρικά) 
  Thermal insulation thickness*..................................................50 mm (back), 25 mm (sides)  

- Υλικό µόνωσης, πλάτη*:………..Πολυστερίνη - Υαλοβάµβακας / Polystyrene - Glass Wool 
  Insulation material, back* : 

- Υλικό µόνωσης, πλευρικά*: ......................................................Υαλοβάµβακας / Glass Wool 
  Insulation material, sides*  

- Yλικό πλαισίου, πλευρικά*: ......................................... Λαµαρίνα ΑΛΟΥΖΙΝ / ALUZIN Sheet 
  Casing material, sides* : 

- Yλικό πλαισίου, πλάτη*: .............................................. Λαµαρίνα ΑΛΟΥΖΙΝ / ALUZIN Sheet 
  Casing material, back*: 

- Ολικό βάρος συλλέκτη χωρίς υγρό / Τοtal mass of collector without fluid : ..............36.88 kg 

- Ολικές διαστάσεις / Gross dimensions :...............................................(1968 x 980 x 90) mm 

- ∆ιαστάσεις παραθύρου / Aperture dimensions : ......................................... (1916 x 925) mm 

- Στεγανοποιητικά υλικά*: ..............................................................................Σιλικόνη / Silicon 
   Sealing material* : 
 

 
(*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη  (**)  ∆εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη 
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        Specifications supplied by customer          No data were provided by the customer 
 
A.1.6   Περιορισµοί* / Liminations* 

- Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας / Maximum temperature of operation : .................100oC 

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας / Maximum operating pressure : ..................................... 10 Bar 
 
 
Α.1.7    Φωτογραφία Συλλέκτη / Photo of the Collector 
 
 
  

 
 
 
 

(*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη  (**)  ∆εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη 
        Specifications supplied by customer          No data were provided by the customer 
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A.1.8    ∆ΟΚΙΜΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ / RAIN PENETRATION TEST 
 
A.1.8.1 Συνθήκες ∆οκιµής / Test Conditions 
 
A.1.8.2  Τοποθέτηση συλλέκτη / Collector mounting : 

- Ο συλλέκτης τοποθετήθηκε σε /Collector mounted on : 
⌧ Σε ελεύθερο πλαίσιο / Open frame 

 Σε οµοίωµα οροφής / Simulated Roof 

- Γωνία κλίσης συλλέκτη / Collector tilt angle (degrees from horizontal) :........................ 30° 
  

 
A.1.8.2  Χρησιµοποιούµενη µέθοδος διατήρησης του απορροφητή ζεστού 

    Method used to keep absorber warm 

         Κυκλοφορία ζεστού νερού / Hot water circulation 
 
 
A.1.8.3   Ψεκασµός νερού / Water spray  

- Παροχή ψεκασµού / Water spray flowrate : ...............................................................0.2 l/s 

- ∆ιάρκεια ψεκασµού / Duration of water spray: ................................................................4 h 
 
 

A.1.8.4 Αποτελέσµατα ∆οκιµής / Test Results 
   
A.1.8.5  Βάρος συλλέκτη / Collector weight 
 

- Βάρος συλλέκτη πριν από τον ψεκασµό: ...................................................... 36 880 g + 7g 
Collector mass before spraying : 

- Βάρος συλλέκτη µετά τον ψεκασµό: ............................................................. 36 930 g + 7g 
Collector mass after spraying : 

 
 
A.1.8.6   Λεπτοµέρειες για τη διείσδυση του νερού µετά τη δοκιµή 
        Details of water penetration after the test 
 

Παρατηρήθηκε διείσδυση 50 γραµµαρίων νερού στον συλλέκτη. 
Water penetration of 50 gr. was measured in the collector. 
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