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ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

נספח א' להיתר107775 :
מפעל :כרומגן שער העמקים) (2000בע"מ
מצרכים  :מערכות סולאריות לחימום מים :קולטים שטוחים
דגמים :
.1

קולט מסגרת פח בעל לוח קליטה עשוי פלדה בגימור שחור
)מיון  (104.1.1בעל  7מובילי מים עושיים פלדה )מיון
 (104.2.2במידות  182*78*9ס"מ ,שוח פתח נומינלי
 1.23מ"ר ,בתפוקת חום של  3156קק"ל ליממה
בכינוי CR-7B

.2

קולט מסגרת פח בעל לוח קליטה עשוי פלדה בגימור שחור
)מיון  (104.1.1בעל  8מובילי מים עשויים פלדה )מיון
 (104.2.2במידות  182*92*9ס"מ ,שטח פתח נומינלי
 1.5מ"ר ,בתפוקת חום של  4003קק"ל ליממה
בכינוי CR-8B

.3

קולט מסגרת פח בעל לוח קליטה עשוי פלדה בגימור שחור
)מיון  (104.2.1בעל  9מובילי מים עשויים פלדה
)מיון  (104.1.1במידות  189.5*107*9ס"מ
שטח פתח נומינלי  1.85מ"ר ,בתפוקת חום  4920קק"ל
דגם קולט CR9B

.4

קולט מסגרת פח בעל לוח קליטה עשוי פלדה בגימור צבע
שחור )מיון (104.2.1בעל  10מובילי עשויים פלדה
)מיון  (104.1.1במידות  182*128*9ס"מ,
שטח פתח נומינלי  2.09מ"ר ,בתפוקת חום  5232קק"ל
דגם CR11B
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ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

נספח א' להיתר107775 :
מפעל :כרומגן שער העמקים) (2000בע"מ
מצרכים  :מערכות סולאריות לחימום מים :קולטים שטוחים
.5

קולט מסגרת פח בעל לוח קליטה עשוי פלדה בגימור שחור
)מיון  (104.1.1בעל  12מובילי מים עשויים פלדה
)מיון  (104.2.2במידות  218*127*9ס"מ ,שטח פתח
נומינלי  2.55מ"ר ,בתפוקת חום של  7005קק"ל ליממה
בכינוי CR-12B

.6

קולט מסגרת פח בעל לוח קליטה עשוי אלומיניום בגימור
אחר בעל  5מובילי מים עשויים נחושת
במידות  181.5*87.5*9ס"מ
שטח פתח נומינלי  1.24מ"ר ,בתפוקת חום  3435קק"ל
קולט דגם CR-7GQ

.7

קולט מסגרת פח בעל לוח קליטה עשוי אלומיניום בגימור
אחר ,בעל  6מובילי מים עשויים נחושת
במידות  181.5*92*9ס"מ
שטח פתח נומינלי  1.49מ"ר ,בתפוקת חום  4100קק"ל
קולט דגם CR-8GQ

.8

קולט מסגרת פח בעל לוח קליטה עשוי אלומיניום בגימור
אחר )מיון  (104.2.3בעל  7מובילי עשויים נחושת )
)מיון  (104.1.2במידות  189.5*127.5*9ס"מ
שטח פתח נומינלי  1.84מ"ר ,בתפוקת חום  5275קק"ל
דגם CR 9 DGQ
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נספח א' להיתר107775 :
מפעל :כרומגן שער העמקים) (2000בע"מ
מצרכים  :מערכות סולאריות לחימום מים :קולטים שטוחים
.9

קולט מסגרת פלדה בעל לוח קליטה עשוי אלומיניום
בגימור אחר ,בעל  7מובילי מים עשויים נחושת,
במידות  219*108*9ס"מ ,שטח פתח נומינלי  2.13מ"ר
בתפוקת חום של  6150קק"ל ליממה
למערכת פתוחה
בכינוי CR 10GQ

.10

קולט מסגרת פח בעל לוח קליטה עשוי אלומיניום בגימור
אחר בעל  10מובילי מים עשויים נחושת
במידות  181.5*127.2*9ס"מ
שטח פתח נומינלי  2.10מ"ר ,בתפוקת חום  6169קק"ל
קולט דגם CR-11GQ

.11

קולט מסגרת פח בעל לוח קליטה עשוי אלומיניום בגימור
אחר בעל  8מובילי מים עשויים נחושת
במידות  218*127*9ס"מ
שטח פתח נומינלי  2.54מ"ר ,בתפוקת חום  7110קק"ל
קולט דגם CR-12GQ

.12

קולט מסגרת אלומיניום בעל לוח קליטה עשוי אלומיניום
בגימור סלקטיבי ,בעל  7מובילי מים עשויים נחושת
במידות  219*108*9ס"מ ,שטח פתח נומינלי  2.18מ"ר
בתפוקת חום של  6900קק"ל ליממה
למערכת סגורה
בכינוי CR 10HP
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ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

נספח א' להיתר107775 :
מפעל :כרומגן שער העמקים) (2000בע"מ
מצרכים  :מערכות סולאריות לחימום מים :קולטים שטוחים
.13

קולט מסגרת פלדה בעל לוח קליטה עשוי אלומיניום
בגימור אחר ,בעל  8מובילי מים עשויים נחושת,
במידות  218*127*9ס"מ ,שטח פתח נומינלי  2.54מ"ר
בתפוקת חום של  6900קק"ל ליממה
למערכת סגורה
בכינוי CR 12HQ

.14

קולט מסגרת פח בעל לוח קליטה עשוי אלומיניום
בגימור סלקטיבי )מיון  (104.2.3בעל  10מובילי מים
עשויים נחושת)מיון (104.1.2במידות  218.5*127.2*9ס"מ
שטח פתח נומינלי  2.54מ"ר  ,בתפוקת חום  8700קק"ל
"קולט למערכות סגורות בלבד" מדגם CR 12HP

.15

קולט מסגרת פח ,בעל לוח קליטה רציף עשוי אלומיניום
בגימור סלקטיבי ) (104.2.3בעל  14מובילי מים עשויים
נחושת )מיון  ,(104.1.2במידות  246*127*9ס"מ
שטח פתח נומינלי  2.9מ"ר ,בתפוקת חום  9970קק"ל
דגם " CR-13HPלמערכות סולאריות במעגל סגור בלבד"

.16

קולט מסגרת פח בעל לוח קליטה רציף עשוי אלומיניום
בגימור צבע אחר )מיון  ,(104.2.2בעל  8מובילי עשויים
אלומיניום )מיון  ,(104.1.3במידות  218.5*127*9ס"מ
שטח פתח נומינלי  2.55מ"ר בתפוקת חום  7700קק"ל
דגם קולט "CR-12AQקולט למערכות סולאריות במעגל סגור"
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ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

נספח א' להיתר107775 :
מפעל :כרומגן שער העמקים) (2000בע"מ
מצרכים  :מערכות סולאריות לחימום מים :קולטים שטוחים
.17

קולט מסגרת אלומיניום בעל לוח קליטה עשוי אלומיניום
בגימור ציפוי סלקטיבי,בעל  10מובלי מים עשויים נחושת
במידות  218.5*127.2*9ס"מ ,שטח פתח נומינלי  2.54מ"ר
בתפוקת חום  8700קק"ל ,קולט מדגםCR-12 HPA :
"קולט מיועד להתקנה במערכת סולארית במעגל סגור בלבד"

.18

קולט מסגרת אלומיניום בעל לוח קליטה עשוי אלומיניום
)לוח רציף( ,ריתוך לייזר בגימור צבע אחר .בעל 10
מובילי מים עשויים נחושת במידות  218.5*127.2*9מ"מ,
שטח פתח נומינלי  2.55מ"ר ,בתפוקת חום  7600קק"ל
" CR12HQAלהתקנה במערכת סולארית במעגל סגור בלבד"

.19

קולט מסגרת פלדה בעל לוח קליטה עשוי אלומיניום
)לוח רציף(ריתוך לייזר בגימור צבע אחר .בעל 10
מובילי מים עשויים נחושת במידות  218*126.8*8.8ס"מ
שטח פתח נומינלי  2.55מ"ר ,בתפוקת חום  7600קק"ל
" CR 12HQRלהתקנה במערכת סולארית במעגל סגור בלבד"

.20

קולט מסגרת פלדה במידות  218.5*127*9ס"מ
בעל לוח קליטה העשוי אלומיניום בגימור ציפוי אחר.
בעל  12מובילי מים עשויים נחושת שטח פתח נומינלי
 2.56מ"ר ,זכוכית מחוסמת בתפוקת חום  8500קק"ל
קולט מדגם CR12GQH
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ד"ר גלעד גולוב
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נספח א' להיתר107775 :
מפעל :כרומגן שער העמקים) (2000בע"מ
מצרכים  :מערכות סולאריות לחימום מים :קולטים שטוחים
.21

קולט מסגרת פלדה,בעל לוח קליטה רציף עשוי אלומיניום
בגימור צבע אחר ,זכוכית מחוסמת.
בעל  12מובילי מים עשויים נחושת,
במידות  182*127.5*9ס"מ ,שטח פתח נומינלי  2.12מ"ר
בתפוקת חום  6730קק"ל ,קולט דגם CR11GQ EXTRA
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