Hạnhphúc là khi...

MỚI

Mỗi ngày trôi qua lại được TÁI TẠO
từ nguồn năng lượng tích cực.

NƯỚC NÓNG MẶT TRỜI

khơinguồn hạnh phúc

Tiết kiệm tiền điện NHIỀU hơn bằng việc
tận dụng rất ÍT diện tích mái nhà.
Và, cuộc sống có ý nghĩa hơn
khi bạn sử dụng năng lượng mặt trời
- một giải pháp BỀN VỮNG,
THÂN THIỆN với môi trường!

Giải pháp của

Hotline

1900 636 759

Big Aqua

Bồn nước

• Chịu áp suất lên đến 6 bars
• Lớp cách nhiệt PU foam giữ nhiệt lên đến 48h
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• Tấm đồng và
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hạnhphúc

Tiết kiệm lên đến 90% điện năng.
Thu & giữ nhiệt hiệu quả.
Thiết kế phù hợp với ngôi nhà Việt.
Có khả năng tách rời bồn.
Quản Lý Đơn Giản với công nghệ giám sát từ xa.

Khung
• Nhôm định hình

Thông số
KỸ THUẬT

• Kính cường lực chịu đựng va đập mạnh

Công nghệ

GIÁM SÁT
THÔNG MINH

Cấu tạo Collector
Ống góp bằng đồng dẫn nhiệt

Tôn hoa văn phủ bên ngoài

Chỉ có tại SolarBK

Khung nhôm định hình

Ống dẫn nhiệt
Lá đồng mạ Chrome - Nikel
Kính cường lực Low-Iron

Kích thước tổng thể
Dài x Rộng x Cao (mm)

2400 x 2100 x 1070

2400 x 2900 x 1070

Dung tích (lít /người sử dụng)

200 lít / 5-8 người

300 lít / 10-12 người

Cấu tạo tấm hấp thụ nhiệt
(Collector)

Bông thủy tinh cách nhiệt
Roong cao su EPDM bọc kín

45OC -75OC

Nhiệt độ nước đầu ra

• Thành phần hấp thụ nhiệt: Ống và tấm đồng nguyên chất 100%,
độ bền cao. Tấm đồng mạ Chrome mặt trước & Nikel mặt sau giúp
tăng khả năng hấp thụ nhiệt.
• Khung: Nhôm định hình có độ bền và thẩm mỹ cao, có lớp phủ bảo vệ
chống oxy hóa.
• Kính cách nhiệt và bảo vệ: Kính cường lực Low-Iron.

CHẤT LƯỢNG

ĐÃ ĐƯỢC BẢO CHỨNG

Kích thước tấm hấp thụ nhiệt
Dài x Rộng x Cao (mm)

1960 x 1200 x 65 x 2 tấm

• Thân trong: Thép tráng men
dày 2.2mm

Công nghệ sản xuất của Thụy Sỹ
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ
Sản xuất & bảo trì tại Việt Nam.

1960 x 1200 x 65

• Thân trong: Thép tráng men
dày 2.5mm

• Thân ngoài: thép mạ kẽm dày 0.5mm.
Bồn nước nóng

Bảo hành 5 năm

• Lớp cách nhiệt PU Foam (Polyurethane Foam) dạng bông thủy tinh
có độ dày 54mm sử dụng ông nghệ sơn Foam áp suất cao (High
Pressure Foaming) , cách nhiệt tốt, khả năng giữ nhiệt nước nóng
lên đến 48 giờ.
• Chịu áp lực nước lên đến 6 bars.

Hệ khung chân

Chứng nhận

Điện trở / bộ điều khiển
thông minh
Chứng nhận
Solar Keymark

Chứng chỉ
ISO 9001:2015

Chứng nhận
Tiết Kiệm Năng Lượng

Top 100
Sao Vàng Đất Việt

Solar Rating &
Certiﬁcation Corporation

Hệ thống bơm tuần hoàn

Thép màu, sơn tĩnh điện
Tích hợp bộ điều khiển thông minh
giúp đảm bảo cung cấp nước nóng liên tục trong mọi điều kiện
Tùy chọn thêm

Chúng tôi tin rằng chỉ khi mang đến bạn một giải pháp trọn gói,
lúc đó chúng tôi mới làm tròn trách nhiệm của mình.

Hạnhphúc của tương lai
bắt ầu từ Hômnay
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hừa hưởng nền tảng hơn 40 năm nghiên cứu năng lượng
sạch từ trường Đại học Bách Khoa HCM, SolarBK đã triển khai
thành công hàng ngàn công trình trong và ngoài nước suốt 15
năm qua. Để thực hiện sứ mệnh mang năng lượng sạch vào
cuộc sống và phát triển bền vững, SolarBK đã xây dựng hoàn
thiện chuỗi giá trị từ Nghiên cứu - Sản xuất - Thiết kế giải pháp Phân phối - Lắp đặt - Giám sát thông minh và Dịch vụ bảo hành,
Bảo trì, Quản lý vận hành.
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1900 636 759
ĐẦU TƯ
NGAY HÔM NAY!
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Quý khách vui lòng liên hệ Đơn vị phân phối gần nhất của chúng tôi:

NƯỚC NÓNG MẶT TRỜI

Nghiên
cứ

khơinguồn hạnh phúc

át t
à ph riển
v
u

Được
được phân phối bởi

PHÂN PHỐI
& LẮP ĐẶT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SOLARGATES

ToànQuốc

Tel: (+84.28) 7300 6759 I Fax: (84.28) 7300 6760 | Email: info@solargates.vn I Website: solarbk.vn

• Trụ sở chính: 47 Lê Văn Thịnh, Khu Phố 5, P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
• CN Hà Nội: Tầng 21, VPBank Tower, 89 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
• CN Đà Nẵng: 366 đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
• CN Nha Trang: Tầng 7 - Tòa nhà KHPC, 11 Lý Thánh Tôn, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
• CN Bình Dương: 310, đường 30/4, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

