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Производството на соларни колектори во 
Еуротерм е целосно изведено од страна на 
нашиот тим, користејќи ги најсовремените 
методи од областа на соларната енергија.

Квалитетот на нашите колектори е гаранти
ран со:

Целосно автоматизиран процес за 
производство на апсорбери со ултра
сонично заварување

Solar Keymark сертификат издаден од 
страна на Институтот SPF од Швајцарија, 
во согласност со DIN стандардот

Имплементиран ISO 9001 стандард

Еуротерм



Bluetec-eta plus селективна фолија

Ултрасонично заварени бакарни апсорбери

Минерална стаклена волна во табла  со 50 kg/m3  
густина, покриена со црни стаклени влакна

Ембосиран позадински алуминиумски лим

Јак алуминиумски профил

Елоксирана алуминиумска лајсна

Hecker TSafe Solarfloat калено стакло
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Модели  ESK SB

Модели  ESK SB T

Типови
Селективните сончеви колектори од ESK 2.5 
SB серијата, се произведуваат во две основни 
верзии:

Основната верзија има едно соларно калено 
стакло и се користи за загревање на санитарна 
топла вода во домаќинствата, хотели, инду ст
ри ја, загревање на технолошка вода, како и за 
загревање на базени.

Во термопан верзијата има две соларни калени 
стакла со меѓу простор од 9mm исполнет со 
аргон и појачана термоизолација.

Оваа верзија, најчесто се користи како допол
нување на системите за централно греење, како 
и на места со ниски температури, за загревање 
на санитарна топла вода, заради поголемиот 
степен на искористување.



Модел ESK 2.5 SB ESK 2.3 SB ESK 2.1 SB ESK 2.5 SB - U ESK 2.3 SB - U ESK 2.1 SB - U ESK 2.5 SB L ESK 2.3 SB L ESK 2.1 SB L

Вкупна површина / Светла површина (m2) 2,49 / 2,35 2,3 / 2,15 2,1 / 1,95 2,49 / 2,35 2,3 / 2,15 2,1 / 1,95 2,49 / 2,35 2,3 / 2,15 2,1 / 1,95

Површина на апсорберот (наребрен) (m2) 2,32 2,12 1,92 2,32 2,12 1,92 2,32 2,12 1,92

Материјал на апсорберот бакарен лим со “Eta plus” селективен слој бакарен лим со “Eta plus” селективен слој бакарен лим со “Eta plus” селективен слој

Коефициент на апсорберот (Eta plus) (%) 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2

Емисиски коефициент (Eta plus) (%) 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2

Бакарна регистерска цевка (mm) Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5

Колекторска бакарна цевка (mm) Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8

Волумен на апсорберот (l) 1,7 1,5 1,3 1,7 1,5 1,3 1,7 1,5 1,3

Врста на стакло  дебелина 4mm калено сончево стакло 4mm калено сончево стакло 4mm калено сончево стакло

Трансмисија на сончевата светлина (%) 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2

Трансмисија на сончевата енергија (%) 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2

Број на конектори 4 4 4 2 2 2 4 4 4

Дијаметар на конекторите (R) Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22

Максимален работен / тестен притисок (bar) 10 / 14 10 / 14 10 / 14

Темепратура на стагнација (oC) 199 199 199

Изолација  задна страна 40 mm стаклена волна (50kg/m3 ) 40 mm стаклена волна (50kg/m3 ) 40 mm стаклена волна (50kg/m3 )

Странична изолација   

Задна страна 0.5 mm рељефен алуминиумски лим 0.5 mm рељефен алуминиумски лим 0.5 mm рељефен алуминиумски лим

Конструкција на колекторот алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22 алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22 алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22

Метод на заварување ултрасонично ултрасонично ултрасонично

Висина/Ширина/Дебелина (mm) 2150 / 1160 / 90 2150 / 1068 / 90 2150 / 976 / 90 2150 / 1160 / 90 2150 / 1068 / 90 2150 / 976 / 90 2150 / 1160 / 90 2150 / 1068 / 90 2150 / 976 / 90

Тежина (kg) 45 41 37 45 41 37 45 41 37

Тип на апсорбер

Посветеноста на нашиот тим допринесе 
за имплементација на стандардите за 
квалитет ISO 9001:2008 и SOLAR KEYMARK 
издаден од DIN CERTCO, тестиран во 
Институтот за соларна технологија SPF.

Бакарен апсорбер – Blue tec Eta plus, високо 
селективен слој 0,2 mm, профилиран.

Калено стакло Hecker TSafe Solarfloat со 
многу низок процент на железо и олово, 
како и антирефлектирачки способности со 
дебелина од 4 mm.

Димензии 2149 x 1159 x 90

Технички карактеристики ESK 2.5 SB
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ESK 2.5 SB UV ESK 2.3 SB UV ESK 2.1 SB UV ESK 2.5 SB H ESK 2.3 SB H ESK 2.1 SB H ESK 2.5 SB HV ESK 2.3 SB HV ESK 2.1 SB HV ESK 2.5 SB T

2,49 / 2,35 2,3 / 2,15 2,1 / 1,95 2,49 / 2,35 2,3 / 2,15 2,1 / 1,95 2,49 / 2,35 2,3 / 2,15 2,1 / 1,95 2,49 / 2,22

2,32 2,12 1,92 2,32 2,12 1,92 2,32 2,12 1,92 2,20

бакарен лим со “Eta plus” селективен слој бакарен лим со “Eta plus” селективен слој бакарен лим со “Eta plus” селективен слој  бакарен лим со “Eta plus” селективен слој

95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2

5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2

Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5

Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8

1,7 1,5 1,3 1,7 1,5 1,3 1,7 1,5 1,3 1,7

4mm калено сончево стакло 4mm калено сончево стакло 4mm калено сончево стакло 2 x 4mm кал. стак. со 9 mm меѓу прос. со аргон

92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 96 ± 2

91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 95 ± 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22

10 / 14 10 / 14 10 / 14 10 / 14

199 199 199 236

40 mm стаклена волна (50kg/m3 ) 40 mm стаклена волна (50kg/m3 ) 40 mm стаклена волна (50kg/m3 ) 12 mm еластомерна сунѓереста изолација 
40 mm стаклена волна (50kg/m3 )

   12 mm еластомерна сунѓереста изолација 
10 mm стаклена волна (50kg/m3 )

0.5 mm рељефен алуминиумски лим 0.5 mm рељефен алуминиумски лим 0.5 mm рељефен алуминиумски лим 0.5 mm рељефен алуминиумски лим

алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22 алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22 алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22 алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22

ултрасонично ултрасонично ултрасонично ултрасонично

2150 / 1160 / 90 2150 / 1068 / 90 2150 / 976 / 90 2150 / 1160 / 90 2150 / 1068 / 90 2150 / 976 / 90 2150 / 1160 / 90 2150 / 1068 / 90 2150 / 976 / 90 2150 / 1160 / 102

45 41 37 45 41 37 45 41 37 70

Ефикасност на колекторот

Collector efficiency for G = 800 W/m2
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Tm* [Km2/W]

Absorber

Aperture

Gross

Reference area Absorber area Aperture area Gross area 
η0 (-)  807.0 457.0 667.0
a1  81.4 54.4 25.4 )K²m/W( 
a2 (W/m²K²) 0.0042 0.0041 0.0039 

Пад на притисокот

Pressure drop in Pa
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Flowrate [l/h]

20° C

 Flow rate [l/h] 0                80              160             240              320             400

Pressure drop [Pa] 0              155              352             593              877           1203

Најновата технологија на се
лек тивни  апсорбери кои се ко
рис тат во EUROTERM ESK 2.5 SB 
серијата на сончеви колектори ја 
пренесуваат сончевата топлинска 
енергија во максимално ниво, 
при тоа намалуваќи ја загубата 
од рефлексија.

Ултрасоничното заварување е 
најнова технологија од таа област 
и се користи за поврзување на 
селективната фолија со цевната 
рамка на колекторот.



Основна инсталациона 
шема за добивање на 
СТВ со еден колектор

Инсталациона 
шема за добивање 
на СТВ со 
колектори и 
додатен извор  
на енергија

M

Инсталациона шема 
за добивање на 
СТВ и користење 
на колекторите 
како припомош на 
системот за греење 

1. Соларни колектори
2. Пумпен сет
3. Бојлер
4. Радијатори

СТВ  санитарна топла вода

ЛЕГЕНДА

Монтирање 
паралелно со 

линијата на 
кровот

Слободно 
монтирање

Монтажа на 
рамен кров

Фасадна 
монтажа

1

1
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5. Подно греење
6. Котел
7. Чилер/Топлотна пумпа
8. Камин



Соларните колектори од ЕУРОТЕРМ можат 
да бидат конектирани во две или повеќе 
паралелни колекторски полиња користејќи 
TICHELMAN систем.
При конектирање во серија, користете 
компезациони спојки на секој втор 
колектор, а за термопан верзијата на секој 
колектор.
До 6 колектори можат да бидат поврзани во 
една линија.



Еуротерм д.о.о.
Леце Котески 50, Индустриска зона - Билјана, 
Прилеп, Македонија
телефон +389 48 419 415, факс +389 48 422 981
e-mail: solar@euroterm.com.mk

www.euroterm.com.mk

10 години гаранција The Quality Chooses Quality
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www.euroterm.com.mk

Профил на 
компанијата

The Quality Chooses Quality



Со најнова технологија и со нашата енергија за иновација 
и искуство во соларните системи, ние произведуваме 
и продаваме производи кои ги следат највисоките 
стандарди од областа на соларните колектори.

Еуротерм Солар е дел од групацијата на Еуротерм. 
Основната дејност на групацијата започнува во 1986 
година, како инженерска компанија во областа на 
соларните системи, централното греење и климатизација.

Гледајќи во иднината, заклучивме дека нашето знаење 
и искуство можеме да го употребиме во производство 
на нови производи од областа на обновливите извори 
на енергија. Ние го користиме нашето долгогодишно 
искуство за да креираме производи кои најдобро ќе ги 
задоволат потребите на нашите клиенти.

За нас



Производи со висок квалитет, а многу прифатлива цена

Најдобри во оваа класа на производи со 10 годишна 
гаранција

Во согласност со сите меѓународни стандарди

Определба да се произведуваат еколошки производи

Специјализирани решенија дизајнирани за 
конструктори, организации и индустриски проекти

Производи од домашно производство и со атестиран 
квалитет

Еуротерм солар Ви нуди извонредни соларни системи 
со најдобри карактеристики проверени со повеќе 
компаративни тестови. Производите имаат Solar Keymark 
сетификат и се тестирани и сетифицирани од страна на 
реномираната лабораторија SPF Institute од Швајцарија 
и DIN CERTCO од Германија. Еуротерм Солар е сигурен 
производител на соларни колектори како за ОЕМ 
компании кои се заинтересирани да додадат квалитетно 
соларно решение во својата продажна линија под нивни 
бренд, така и за компаниите кои сакаат да ги користат 
нашите апсорбери за нивните соларни колектори. 

Зошто Еуротерм Солар?



Да се имаат сите потенцијално нарачани колектори во 
магацин, е голем логистички предизвик. Дури и во пикот 
на сезоната ние овозможуваме сигурност во испораката 
во повеќе месечно производство.

Логистичкиот сервис на Еуротерм вклучува солуции на 
пакување прилагодени на потребите на клиентите, како 
и за транспорт и магацинско чување. Нашиот центар за 
пакување овозможува флексибилност и сигурност на 
колекторот без обзир на типот на транспорт.

Посветени на нашата цел да обезбедиме највисока 
гаранција на нашите производи, ние користиме 
најсовремена технологија и целосно автоматизиран 
производствен процес, со годишно производство од 
50,000 m2 (35 MW) соларни колектори, за апликации како 
што се добивање на санитарна топла вода, поддршка 
за централно греење, добивање на топла вода за 
индустриски капацитети, подно греење, загревање на 
базени и др.

Производствен капацитет

Логистика



Нашата мисија е едноставно да понудиме краен 
производ - термални соларни колектори со постојан 
квалитет и најповолни цени, како и сигурно и навремено 
исполнување на сите обврски кон нашите клиенти.

Фактот дека Euroterm Solar е првиот производител на 
соларни колектори со ултразвучно заварување по цела 
површина во регионот на Балканот, ни дава дополнителен 
мотив, нашата мисија да биде континуиран развој, со цел 
на постигнување на супериорни производи со признати 
карактеристики, како и со поволна цена за нашите 
клиенти.

Нашата мисија



Висок квалитет на сончеви колектори по пристапни 
цени за сите, како и се поголемо користење на 
сончевата енергија во секое домаќинство. Euroterm 
Solar како компанија е ориентирана кон иновации и 
квалитет, и постојано унапредување на технологијата на 
производство.

Квалитетот е од суштинска важност за задоволството на 
клиентите. Управувањето со квалитетотот е вклучен во 
врвниот менаџмент и е индикатор на континуираниот 
развој. Системот за управување со квалитет е 
сертифициран во согласност со ISO 9001:2008.

Нашата визија

Деловната филозофија

“The Quality Chooses Quality”



Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Скопје
Колектори : 225 m2 / 158 kWTH

Holiday Inn Скопје нуди:
178 комплетно опремени 
соби и апартмани (101 
едно  креветни соби, 50 дво
креветни соби, 11 екс к лу
зивни соби, 14 апарт ма ни, 1 
прет седа телски апарт ман, 
1 соба за хендикепирани)
1 Хотелот и 1 Национален 
ресторан
8 Конференциски соби
Бизнис центар
Фитнес центар и сауна
Казино
ТВ салон и аперитив бар
Рентакар

Holiday Inn Скопје е хотел од висока категорија, комплет
но реновиран во 2000 година и од тогаш работи како дел 
од ланецот хотели Holiday Inn. Се наоѓа во центарот 
на градот, веднаш до најважните владини институции, 
деловни и административни објекти, трговски центри и 
главните туристички атракции, им овозможува удобен 
престој во хотелот на бизнис и туристички патници.

Референци

Хотел HOLIDAY INN



Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Скопје
Колектори : 90 m2 / 63 kWTH

Best Western Хотел Турист е хотел од висока категорија, 
комплетно реновиран во 2002 година и од тогаш работи 
како дел од синџирот на Best Western хотели. Се наоѓа во 
пешачка зона во срцето на Скопје, веднаш до најважните 
владини институции, деловни и административни објек
ти, трговски центри и главните туристички атракции, 
им овозможува удобен престој во хотелот на бизнис и 
туристички патници. Тоа е идеален избор за успешно 
организирање на конференции, состаноци, деловни вечери 
и ручеци, како и за уживање во совршено кафе или пијалок.

Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Скопје
Колектори : 100 m2 / 70 kWTH

Best Western Белви е хотел од висока 
категорија, комплетно реновиран во 
2007 година и од тогаш работи како дел 
од синџирот на Best Western хотели. 

Се наоѓа во близина на скопскиот аеродром, и 
не е далеку од центарот на градот. Опкружен 
со убаво уреден двор, атрактивни фонтани и 
езерце, хотелот е пријатно место за престој, 
одмор и рекреација. Тоа е идеално место за 
бизнис, за одмор, за семејствата, групи, спортски 
тимови и кампери. Капцитетите на хотелот 
гарантираат удобност и достапност за што е 
потребно за пријатен престој.

BEST WESTERN Хотел ТУРИСТ

BEST WESTERN Хотел БЕЛВИ



Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Струмица
Колектори : 100 m2 / 70 kWTH

Хотел Глигоров со четири 
ѕвезди е екстравагантен хотел 
со посебна констелација која ја 
осветлува Струмица, лоциран 
во југоисточниот дел на 
Македонија.
Еуротерм изврши проек ти
рање и инсталација на систем 
за добивање на санитарна 
топла вода со 40 соларни 
селективни колектори со 
вкупна површина од 100 м2 за 
да се загреваат 6000 литри на 
санитарна вода.

Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Скопје
Колектори : 80 m2 / 56 kWTH

Уметност во угостителство, уникатен 
хотел со свеж избор на квалитет, удобност 
и одлични вредности. Хотел Карпош е 
оличен избор во својот сегмент. Нуди 
конкурентни цени за бизнис и туристички 
посетители. 

Хотел Карпош нуди:

59 комплетно опремени и пространи 
соби и апартмани (25 еднокреветни 
соби, 15 двокреветни соби, 12 луксузни 
студио соби, 6 апартмани, 1 соба за 
хендикепирани лица)
Хотел ресторан
2 Конференциски соби
Бизнис центар
Фитнес центар и сауна

Хотел ГЛИГОРОВ

Хотел КАРПОШ



Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Дебар
Колектори :  180 m2 / 126 kWTH

Опкружен со убава и романтична природа, на 670m 
надморска височина, хотелот Бањиште е совршено 
место за лекување. Оваа локација е откриена од страна 
на турската империја, и била користена од највисоките 
нивоа на Османлиската власт и армија за лекување.

Денес овој извор на вода се 
користи во хотелот Ба
њиште, и се комбинираат 
исцелителните ефекти на 
водата со најновите ме ди
цински достигнувања на фи
зиотерапијата. Вкупниот 
ка пацитет на хотелот е 
300 легла кои се подредени во 
неколку категории. Хотелот 
има два затворени базени 
со термоминерална вода, 
неколку приватни базени, 
фитнес сала, бесплатен WiFi 
интернет итн.

Инсталацијата e проектирана 
од Еуротерм инженеринг, по 
принципот клуч на рака, и 
вклучува:

72 соларни колектори
6 бојлери 6 x 1500 l.

Бањиште ЦАПА СПА Хотел 



Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Дебар
Колектори : 75 m2 / 53 kWTH

Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Дебар
Колектори : 17,5 m2 / 13 kWTH

ЦАПА комплексот се состои од следните објекти:
   1. Хотел и Спа центар “Термал Косоврасти” – 150 гости
   2. Хотел и Спа центар “Бањиште” – 300 гости
   3. Хотел и ресторан “Венец”

Инсталацијата e проектирана од Еуротерм инженеринг, по 
принципот клуч на рака, и вклучува:

34 соларни колектори, производ од ЕУРОТЕРМ
3 бојлери 3 x 1500 l.
1 бојлер 1 x 500 l.

Лоциран во центарот на Дебар, хотелот Венец е 
вистинското место за престој. Хотелот повторно е 
отворен после детално реновирање, кои вклучува 16 соби. 
Има убав ресторан и летна тераса, каде што се  служат 
свежи локални специјалитети. Езерото Дебар е на само 1 
километар или пак можете да уживате во Дебарски бањи 
Цапа кои се наоѓаат на 7 км од хотелот. 

Косоврасти ЦАПА СПА центар

ВЕНЕЦ ЦАПА хотел и ресторан



Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Битола
Колектори : 40 m2 / 28 kWTH

Проектирање и инсталаци ја на централна 
климати зација и соларен систем по принципот 
клуч на рака во болницата Плодност во Битола. 
Целиот проект е имплементиран со ко рис  
тење на највисоки стан дарди од оваа област, 
и е најсовремен во нашата земја.
Нашиот проект опфаќа: воздушно ладен чилер 
 топ лот на пумпа, модуларен кондензационен 
котел (прв од овој тип инсталиран во 
Македонија) напојуван од сопствена плинска 
ста ни ца, антибактериски фен којлери со 
интегрирани УВ ламби специјален тип за 
болници, целосно решение за операционите 
сали, ко рис тејќи технологија “чис та соба“ со 
Hygienic клима комора, централна вентилација 
со користење на клима комори со плочест 
изменувач со голема ефи кас ност, производство 

Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Охрид
Колектори : 12.5 m2 / 9 kWTH

Хотелот Амбасадор е нов, модерен и 
атрактивен објект, лоциран на авто
патот, ОхридСкопје, 5км од градот Охрид, 
2км од охридскиот аеродром и 250м од 
брегот на Охридското езеро, хотелот 
Амбасадор е идеално место за организација 
на викенди, летни одмори, спортски 

припреми, бизнис состаноци, семинари и 
различни прослави.
Сместувањето има 23 соби со капацитет за 
сместување на 58 лица.
Инсталацијата проектирана од Еуротерм 
инжене ринг, вклучува 5 соларни колектори.

на санитарна топла во да со помош на сончеви ко лек
тори со селективна фо лија, користење на “total heat re
covery” измнувач од чилерот, и сето тоа контролирано 
со Сименс автоматика.
16 соларни колектори со вкупна површина од 40м2 се 
користат да загреваат 4500 литри вода.

Болница ПЛОДНОСТ

Хотел АМБАСАДОР



Проектант : Аурора Турс
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Берово
Колектори : 65 m2 / 46 kWTH

На висина од 1100m, комплек
сот е лоциран во планинските 
предели на источна Македонија 
во близина на градот Берово, 
со поглед на езерото вгнездено 
во живописниот кањон на 
Малешевски планини.
Комплексот е СПА центар 
од највисока класа, модерен 
ресторан, со исклучително 
сместување, базени, реноми
ран сервис и гостопримство, 
со удобност без конкуренција 
во земјата, го прават овој лук
сузен, а сепак интимен комп
лекс одличен избор за бекство 
од дневната рутина.

СПА центарот АУРОРА ги 
има следните капацитети:

12 соби
19 апартмани
Рецепција 150 m2

Ресторан 50 m2

Спа центат
Конгресна хала

 Нашата изведба опфаќа:
7 бојлери 6 x 500 l, 1 x 300 l
26 соларни колектори, производ на ЕУРОТЕРМ

Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Скопје / Куманово
Колектори : 22.5 m2 / 16 kWTH

Детоил е формиран во 1993 година, како 
компанија која се занимава со трговија 
и продажба на нафтени деривати. Во 
моментов има три бензиски станици и 
вработува 26 луѓе.

Инсталација проектирана од Еуротерм 
инженеринг, по принципот клуч на рака, 
вклучува:

2 бојлери1 x 1000 l, 1 x 300 l.
9 соларни колектори

СПА центар АУРОРА

ДЕТОИЛ



Проектант : Доминг д.о.о. – дело од Ромстал гроуп
Изведувач : Доминг д.о.о. – дело од Ромстал гроуп
Локација : Обреновац, Р. Србија
Колектори : 90 m2 / 63 kWTH

Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Охрид
Колектори : 60 m2 / 42 kWTH

Отворениот и затворениот базен се на располагање цела 
година за задоволство, рекреација, обука на непливачи, 
учење на техники на пливање, тренинг сесии. Базенот е 
со олимписки димензии, со семафор за резултати и 145m2 
трибини, и овозможува одржување на секаков вид на 
натпревари во вода.

Затворениот олимписки базен 
има: 

подно греење,
сауна со три нивоа,
постојан тим од те
ра певти и физио те ра
певти, 
145 m2 површина за три
бини

 
36 соларни колектори со вку п
на површина од 90m2 се инста
лирани да ја загреваат водата 
на надворешните базени на 
рекреативниот центар.

Хотелот Бренд е лоциран на брегот на 
Охридското езеро, во близина на селото 
Св. Стефан, на патот кон манастирот 
Св.Наум, на 5km од градот Охрид. Хотелот 
има мирна и пријатна атмосфера со 
прекрасен поглед на езерото.

Хотелот ги има следните капацитети:
24 соби
2 апартмани
Ресторан за 100 гости

Со нашиот проект беше опфатено:
Бојлер
24 соларни колектори, производ на 
ЕУРОТЕРМ

Хотел БРЕНД

Рекреативен центар



Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Охрид
Колектори : 75 m2 / 53 kWTH

Хотелскиот комплекс Метро
пол се простира на 34.329 m2, 
од кој 7.360 m2 се објекти и 
26.969 m2 хотелска градина.
Комплексот се наоѓа во нај
у бавиот дел на источниот 
брег на Охридското езеро, со 
поглед на езеро од една страна 
и поглед на прекрасната Гали
чица од другата страна.

250 соби
Ресторан 640 m2

Ноќен клуб 800 m2

Казино 450 m2

Рецепција 510 m2

Пијано бар 200 m2

Комплексот се состои од:
  1. Хотел “Белви”  156 соби
  2. Хотел “Метропол”  110 соби

30 соларни колектори со вкупа површина од 
75m2 се инсталирани да греат 500 m3 вода од 
надворешен базен.

Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Битола
Колектори : 46 m2 / 27 kWTH

Во центарот на Битола на далеку позна
тиот Широк сокак е лоциран хотелот 
Ми лениум Палас. Милениум Палас е мес
то каде културата еволуира во секој мо
мент, модата се следи континуирано, 
трендовите се воведуваат за прв пат. 
Хотелот има 26 соби.

Инсталацијата проектирана од 
Еуротерм инженеринг се состои од:

20 соларни колектори, 
2 бојлери 2 x 1000 l.

Хотел МИЛЕНИУМ

METROPOL Lake Resort



Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Кавадарци
Колектори : 100 m2 / 70 kWTH

Кланицата Серта е лоци
рана во Кавадарци. Главна та 
дејност на кланицата е во 
прехранбената индуст рија  во 
преработка на свин ско и овчо 
свежо месо, како и неговите нус 
производи.

Инсталацијата проектирана 
од Еуротерм инженеринг 
вклучува:

40 соларни колектори 
40 x 2,5 m2, производ од 
ЕУРОТЕРМ, со термален 
капацитет од 70 kWTh
2 бојлери, производ од 
КОРДИВАРИ, 2 x 3000 l.

Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација :  Велес
Колектори : 62 m2 / 44 kWTH

Групацијата Агрија со база во Велес, во своите 
капаците ти опфаќа : фабрика за сточна храна 
Овчеполка, свињарска фарма во село Чичево и 
кланица во Велес.
Во најзелениот дел од Македонија во селото Чи
чево е лоцирана свињарската фарма на Агриа. 
Оваа фрама е единствена во Македонија со ISO 
9001:2000. Капацитетот на фармата е 30 000 
прасиња и е најголема индивидуална фарма 
во Македонија. Во кланицата се обра ботува 
свин ско и овчко месо, и свежо се пласира на 
македонскиот пазар. 
Инсталацијата е проектирана од инжене
рскиот тим на ЕУРОТЕРМ и вклучува:

25 соларни колектори, производ на  
ЕУРОТЕРМ, 20 x 2,5 m2

2 акомулатори 2 x 1000 l.
1 бојлер 1 x 500 l.

Месна индустрија СЕРТА

Месна индустрија АГРИА



Санитарна топла вода
Добро димензиониран соларен термален систем 
може да заштеди до 70 % од годиш ните потреби за 
топла вода.

Припомош при греење  
(„комбинирани соларни системи“)

Во пролет и есен, соларниот систем може да грее 
добро изолирани објекти, а во зима да помага на 
главниот систем за греење. Соларните колектори 
се користат за заштеда при греење од 10, 20 или 
дури 50%.
За објект каде живее една фамилија, се препорачува 
12 – 25 m² колекторска површина со акомулатор на 
топлина од 500 до 1,500 литри.

Греење на базен
За греење на базени, може да се користи така 
наречени “соларни апсорбери“ или излезната 
топлина од соларниот термален систем.

Областите на апли кација на соларните термални 
системи про ектирани од Еуро терм се:

Топла вода за машина за перење и машина 
за миење садови

Апликации со конекции за топла вода или 
прицврстени единици, можат да се користат со 
топла вода добиена од соларна енергија и со тоа да 
се заштеди електрична енергија.

Проектант : Еуротерм д.o.o.
Изведувач : Еуротерм д.o.o.
Локација : Катланово
Колектори : 25 m2 / 17,5 kWTH

Изградени на местото каде 
што некогаш топлите изво
ри им ја нуделе својата уба
ви на на старите римјани, 
ви зантијците, турските бла
го родници, катлановските ба
њи повторно се изградени  во 
модерен СПА центар кој им нуди 
целосна преродба на своите 
посетители. 

Катлановски бањи им при па ѓаат на највисокиот ранг на дневните спа 
центри со хајтек опрема и високо софистицирана козметика, врвна 
масажа, третмани на лицето и телото, сите медицински одобрени и под 
надзор на медицински експерти.

Катлановски бањи

Приватни објекти



Интернационалниот саем на 
техника и технички достиг
нувања е најважниот економски 
и технолошки настан во Србија 
и Југоисточна Европа, и има 
големо влијание во развојот на 
индустријата во земјата и во 
регионот.
Овај саем започнува уште во 
далечната 1937 година и од 
тогаш е главен настан за бизнис 
контакт меѓу изложувачите и 
посетителите.
Доминг е генерален застапник 
на Еуротерм за тамошниот 
пазар и континуирано изложу
ва на најголемиот саем во 
Србија.

НАЈГОЛЕМИОТ СВЕТСКИ САЕМ ЗА СОЛАРНАТА ИНДУСТРИЈА
Минхен зазема централно место во светската соларна 
индустрија. Најголемите светски производители, добавувачи, 
дистрибутери, сервисери, се собираат да ги претстават 
најновите достигнувања од оваа област.
2,200 изложувачи ги претставуваат своите производи и 

сервиси на 170,000 m2 изложбен простор кој се простира во 15 хали. 80,000 посетители од 
повеќе од 150 земји го посетуваат саемот. 
Еуротерм веќе 3 години по ред учествува со свој штанд на најголемиот саем за соларна 
индустрија во Минхен, Германија.

Саеми

Интерсолар
Минхен, Германија

Сајам технике

Белград, Србија

2010

2011

2009

2010



Еуротерм повеќе од 10 години континуирано изложува со свој 
штанд на Технома, најголемиот саем во Македонија.
Интернационален саем на ме та лургија, електроника, енер  
гија, метали, конструкции, без бедност и заштита.

САЕМ НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ 
НА ЕНЕРГИЈА
Целта на овој саем е што 
повеќе граѓани да се запознаат 
со можноста за апликација на 
обновливи извори на енергија, 
цени на опремата и во кој 
објекти можат да се применат.
Доминг како генерален зас т
ап  ник за Еуротерм на па за
рот во Србија три години кон
тинуирано учествува на овај 
настан.

Технома
Скопје, Македонија

Денови на сонцето
Белград, Србија

Саеми

2011

2012

2011

20092008 2010



Леце Котески 50, Индустриска зона - Билјана, 
Прилеп, Р. Македонија
тел. +389 48 419 415, факс +389 48 422 981
e-mail: solar@euroterm.com.mk

Еуротерм д.o.o.

години
гаранција10  Solartechnik
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