The
sun never
gets tired
of rising.

Number 1 Manufacturer and Distributor
of Evacuated Solar Water Heaters in the MENA Region
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WHO?
WHAT?
WHERE?
Green Tech specializes in the manufacturing of Solar Water Heater
systems based on the evacuated tubes technology. This new generation
of solar collectors is considered as the latest scientific achievement in the
field of solar water heaters.
Launched in 2003 in Lebanon, Green Tech was the first and remains the
largest manufacturing plant in the Middle East to have adopted this
technology. The company currently boasts over 300 employees as well as
numerous distributors throughout the region. It also exports its products
to several countries including Algeria, Jordan, Syria, Armenia etc...
By installing this simple yet very efficient solar hot water service,
you’ll not only be reducing carbon emissions but also saving money on
a continuous basis. You would benefit from free hot water, courtesy of
the sun and Green Tech’s competitive prices and services.

تعمل �رشكة غرين تك يف جمال �سخانات املياه ال�شم�سية ذات الأنابيب الزجاجية
 و يعترب اجليل اجلديد من اللواقط ال�شم�سية (الأنابيب املفرغة) ذو،املفرغة
.الكفاءة العالية �أحدث ما تو�صل له العلم يف جمال �سخانات املياه ال�شم�سية
 و هي �أول و اكرب م�صنع يف ال�رشق2003 بد�أت �رشكة غرين تك العمل منذ عام
.الأو�سط اتبع تقنية الأنابيب املفرغة
،موظف �إ�ضافة �إىل العديد من املوزعني300 حاليا ً يعمل لدى ال�رشكة �أكرث من
، �سوريا، الأردن،كما �أنها ت�صدر منتجاتها �إىل العديد من البلدان (اجلزائر
 و با�ستخدامك هذا النظام الب�سيط ذو الكفاءة العالية ف�إنك تقوم.)...�أرمينيا
بتقليل انبعاث غاز ثاين �أوك�سيد الكربون بالإ�ضافة �إىل توفري املال ب�شكل
 كما �أنك �ست�ستفيد من املاء ال�ساخن و الطاقة ال�شم�سية و خدمات �رشكة،م�ستمر
.غرين تك و �أ�سعارها املناف�سة
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the cleanest, most
abundant renewable
energy source available
Why Solar Water Heater?
1 Free energy.

ميزات ال�سخانات ال�شم�سية

2 Hot water even in cloudy weather.
3 Return on investment within 2 years.
4 Environmentally friendly product that reduces CO2 gas emission.
5 Well designed and customized to serve mass market.
6 Reasonable prices.
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. ت�أمني طاقة جمانية1

. مياه �ساخنة حتى يف الطق�س الغائم2

. �سنة فقط2  ا�سرتداد قيمة اجلهاز خالل3

. تخف�ض غاز ثاين �أوك�سيد الكربون،  �صديقة للبيئة4

.ت�صميمات جيدة وح�سب الطلب لتنا�سب جميع الأ�سواق

5

. �أ�سعار اقت�صادية6
1
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Main Advantages of Evacuated Tube
Collector Based Systems
1 Increased efficiency: due to the tabular shape of the evacuated tubes they capture sunlight
better as they have a greater surface area exposed to the sun at any time.

2 Minimum heat loss: since air is evacuated from the glass tubes to form a vacuum, it reduces
heat loss from the tube.

3 Not affected by wind and frost as they can be used in subzero temperatures.
4 Require a smaller roof area than flat plate collectors.
5 Less affected by limewater.
6 More durable (20 year life span) and cheaper to repair.
7 A controller can adjust the hot water quantity.
8 Inner tank is made of stainless steel and therefore does not have the same level of moisture,
condensation and corrosion problems as other collectors.

Environmentally friendly
product, reduces CO2 gas
emission.
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مزايا اللواقط ال�شم�سية ذات الأنابيب
الزجاجية ملفرغة
� 1أكرث فعالية� :إن القط الأنبوب املفرغ ي�ساير اجتاه ال�شم�س ب�سبب �شكله الأنبوبي الدائري ,و بالتايل يكون امت�صا�ص
احلرارة عظيما ً يف كل �ساعات النهار .
 2فقدان حراري �أقل :يلعب التفريغ بني طبقتي الأنبوب دوراً كبريا ً يف تخفي�ض ن�سبة الفقدان احلراري.
 3ال يت�أثر بالرياح و ال�صقيع حيث يعمل بدرجات حرارة حتت ال�صفر.
� 4إ�شغال �أقل مل�ساحة ال�سطح باملقارنة مع الالقط التقليدي.
� 5أقل ت�أثر باملياه الكل�سية.
 6العمر االفرتا�ضي للجهاز  20عام و �سهولة يف ال�صيانة.
� 7إمكانية التحكم بكمية املاء ال�ساخن عن طريق امليكروكومبيوتر.

 8احلو�ض الداخلي من ال�ستانل�س �ستيل املقاوم لل�صد�أ و م�شاكل الرطوبة و التكاثف و الت�آكل.

Horizontal Solar Collector

الالقط ال�شم�سي الأفقي
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Solar Pressurized Compact System

Compact Solar Water Heater

الالقط ال�شم�سي الأفقي

ال�سخان املنزيل امل�ضغوط

ال�سخان ال�شم�سي املنزيل

Hot Water Outlet

e

مخرج ماء اخلزان

Stainless steel

ستانلسستيل

ماء بارد
القاعدة (�ستاند)
الأنابيب اخلارجية املفرغة
خمرج املاء ال�ساخن
طبقة الفوم العازل
خزان املاء ال�ساخن (�ستانل�س �ستيل)

f
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OUR PRODUCTS
Compact Solar Water Heater (Thermo Siphon)
This is ideal for homes, apartments and residential buildings. Used for supplying domestic hot
water with non-pressurized systems.
Products Code

GT 250

GT 300

GT 350

Number of People

3-4

4-5

5 and above

Number of Tubes

20

24

30

Tank Capacity

178

200

250

Dimensions (cm)

157-155-170

194-155-170

242-155-170

Weight (kg)

83

100

119

Productivity(Liter)

232

265

331

(Length-Width-Height)

Horizontal Solar Collector
• Open loop, direct/indirect flow
• For large scale projects
• Easy to mountain on every surface
Products Code

GTC 300

GTC 400

GTC 500

Number of Tubes

30

40

50

Absorber Surface (m2)

2.4

3.2

4

Dimensions (cm)

360/135

360/175

360/215

Collector Material

Stainless steel 304, 2B Food Grade

Type and Thickness of Thermal Insulation

Polyurethane 45 mm

Maximum Working Pressure

0.1 Mpa
السيلكون الصحي

Solar Pressurized Compact System
This is ideal for residential buildings with pressurized hot water systems with
stainless steel cylinders.
Product Code

GTP

Working Pressure

4 bar

Cylinder Surface (m2)

1.3

Cold and Hot Water Inlet and Outlet

½ inch

Heat Exchanger Material

Stainless Steel
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Hot Storage Tank Double Coil
• Works with solar collectors, open or closed loop systems
• It supports the traditional heating systems
• Hot water cylinder is made of stainless steel
• Heat exchanger is made of stainless steel/copper.
• Can be installed indoor or outdoor
Products Code

GTDC 200

GTDC 250

GTDC 300

Collector Exchanger (m2)

0.76

0.88

1

Boiler Exchanger (m2)

0.5

0.63

0.76

Outer Diameter (mm)

57

57

57

Total height (mm)

134

160

186

Weight (kg)

54

46

39

Hot Storage Tank Single Coil
• Works with solar collectors, open or closed loop systems
• Hot water cylinder is made of stainless steel
• Heat exchanger is made of stainless steel/copper.
• Can be installed indoor or outdoor
Products Code

GTSC 200

GTSC 250

GTSC 300

Collector Exchanger (m2)

0.76

0.88

1

Outer Diameter (mm)

57

57

57

Total height (mm)

134

160

186

Weight (kg)

52

45

38

Where to Use
Domestic Hot Water

Commercial Solar Systems

Industrial Heating Process

Most of the solar collectors that
are used are for supplying
domestic hot water through the
use of compact thermo siphon
systems.

Commercial solar systems
are installed for heating or
preheating water in hospitals,
hotels and residential compounds
through the use of compact
thermo siphon systems.

Due to the high temperatures
that are generated by evacuated tubes, split systems can
be used for many industrial
applications.

Heating

Swimming Pool Heating

Solar heating system can be
used to support certain kinds of
heating systems.

The solar system is linked to the
hydraulic circuit used for
filtration making the installation
very easy.
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ا�سطوانة الطاقة ال�شم�سية

• تعمل مع الأنظمة ال�شم�سية الق�رسية املفتوحة و املغلقة.
• تربط مع دارة التدفئة التقليدية (مرجل).
• املبادل احلراري من ال�ستانل�س �ستيل �أو من النحا�س.
• خزان املاء ال�سخن م�صنوع من ال�ستانل�س �ستيل.
• تركب يف غرفة امليكانيك �أو يف اخلارج.

ذات املبادلني احلراريني

اسم املنتج

GTDC 200

GTDC 250

GTDC 300

مبادل الطاقة الشمسية (متر مربع)

0.76

0.88

1

مبادل املرجل (متر مربع)

0.5

0.63

0.76

القطر اخلارجي

57

57

57

االرتفاع الكلي

134

160

186

الوزن (كغ)

39

46

54

ا�سطوانة الطاقة ال�شم�سية امل�ضغوطة
• تعمل مع الأنظمة ال�شم�سية الق�رسية املفتوحة و املغلقة.
• املبادل احلراري من ال�ستانل�س �ستيل �أو من النحا�س.
• خزان املاء ال�سخن م�صنوع من ال�ستانل�س �ستيل.
• تركب يف غرفة امليكانيك �أو يف اخلارج.

ذات املبادل احلراري

اسم املنتج

GTSC 200

GTSC 250

GTSC 300

مبادل الطاقة الشمسية (متر مربع)

0.76

0.88

1

القطر اخلارجي

57

57

57

االرتفاع الكلي

134

160

186

الوزن (كغ)

38

45

52

اال�ستخدامات

ت�سخني مياه امل�سابح

يندمج نظام الت�سخني بالطاقة ال�شم�سية
مع الدارة املائية امل�ستخدمة لفلرتة مياه
امل�سابح و هذا ما يجعل الرتكيب �سهل جدا ً.

عملية الت�سخني ال�صناعية

نظراً لدرجة احلرارة العالية التي تعطيها
لواقط الأنابيب املفرغة من الهواء ،ميكن
ا�ستخدامها يف ا�ستعماالت �صناعية كثرية.

�أنظمة الطاقة ال�شم�سية التجارية

تركب �أنظمة الطاقة ال�شم�سية التجارية
لت�سخني املياه يف امل�شايف و الفنادق و
املجمعات ال�سكنية.

مياه �ساخنة لال�ستعماالت املنزلية
�أغلب اللواقط ال�شم�سية املنتجة و املباعة
ت�ستخدم لت�أمني املياه ال�ساخنة لال�ستعماالت
املنزلية.
عموما ً ي�ستخدم نظام �سخان الطاقة ال�شم�سية
(الدارة املفتوحة).

التدفئة

ي�ستخدم نظام الت�سخني بالطاقة ال�شم�سية
كنظام م�ساند لأنظمة التدفئة ب�أنواعها.
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املنتجات

ال�سخان ال�شم�سي املنزيل

دارة مفتوحة – نظام مبا�رش

للمنازل و ال�شقق و الأبنية ال�سكنية املفردة ذات نظام التزويد باملاء غري امل�ضغوط.
اسم املنتج

GT 250

GT 300

GT 350

عدد األشخاص

4-3

5-4

 5و ما فوق

عدد األنابيب

20

24

30

سعة اخلزان (ليتر)

178

200

250

157-155-170

194-155-170

242-155-170

الوزن (كغ)

83

100

119

اإلنتاجية (ليتر)

232

265

331

األبعاد (سم)

(االرتفاع-العمق-العرض)

الالقط ال�شم�سي الأفقي

• يركب على كافة الأ�سطح.
• للم�شاريع الكبرية.

دارة مفتوحة – نظام مبا�رش /غري مبا�رش.

اسم املنتج

GTC 300

GTC 400

GTC 500

عدد األنابيب

30

40

50

السطح املاص (متر مربع)

2.4

3.2

4

األبعاد (سم)

360 /135

360/175

360/215
ستانلس ستيل 304

مادة اجملمع
نوع وسماكة العزل احلراري

بولي يوريثني  45مم

ضغط التحمل األقصى

ميغا باسكال 0.1

ال�سخان املنزيل امل�ضغوط

السيلكون الصحي

دارة مفتوحة -نظام غري مبا�رش

للمنازل وال�شقق ال�سكنية ذات نظام التزويد باملاء امل�ضغوط.
اسم املنتج

GTP

ضغط التشغيل

 4بار

مساحة املبادل

1.3

مدخل املاء البارد

½”

مخرج املاء الساخن

½“

مادة املبادل

ستانلس ستيل
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How it Works
�آلية عمل الالقط

Evacuated tubes operate on the basic principle of using
light from the sun to heat liquids.
Each evacuated tube consists of two glass tubes made
from extremely strong special glass. The outer tube is
transparent allowing light to pass through with minimal
reflection.

Vacuum tubes working theory
Reﬂectance of the
glass tube 7.5%

SUN LIGHT 100%

Reﬂecting of the coating 6.3%

90.7%

Absorbance of the
glass tube 1.8%
Emitance of the coating 4.4%

The inner tube is coated with a special selective coating
and converts solar radiation into thermal energy. The top
of the two tubes are fused together and the air contained
in the space between the two layers of glass is pumped
out while exposing the tube to high temperatures.
This “evacuation” of the gases forms a vacuum.

80.0%

Vacuum Jacket L pressure 5 x 10 Pa

Inner glass tube
Cover glass tube, transmittance 0.907

MIDDAY

MORNING

AFTERNOON

Evacuated Tubes
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save up to 80% on
your water heating bill
تعمل اللواقط ال�شم�سية با�ستخدام �أ�شعة ال�شم�س لت�سخني املياه.

كل �أنبوب مفرغ هو عبارة عن �أنبوبني م�صنوعني من زجاج خا�ص .زجاج الأنبوب اخلارجي �شفاف
و ذلك لي�سمح مبرور �أ�شعة ال�شم�س و بانعكا�س �أقل �.أما الأنبوب الداخلي فهو مطلي بطالء انتقائي
ميت�ص �أ�شعة ال�شم�س و يحولها �إىل حرارة .يندمج الأنبوب الداخلي مع اخلارجي من الأعلى و تفرغ
املنطقة بني الأنبوبني من الهواء بوا�سطة تعري�ض الأنبوب �إىل درجات حرارة عالية لي�شكل هذا
الفراغ �أنبوب مفرغ.
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www.greentech.com.lb
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