
ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Seradens Super  

20 - 24 - 28 - 36 kW 

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ



• Κομψή και μοντέρνα εμφάνιση
• Ανοξείδωτος εναλλάκτης με μεγάλη διάρκεια ζωής και

μεγάλη ανθεκτικότητα στο νερό συμπύκνωσης
• Διαθέσιμος σε 20, 24, 28 και 36 kW ( στούς 50/30°C)
• Iδανική μίξη αέρα / καυσίμου, αυξημένη απόδοση, χαμηλό

επίπεδο θορύβου, χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων και
χαμηλό επίπεδο εκμπομπών

• Η αυξημένη απόδοση αποδεικνύεται με την πολύ χαμηλή
θερμοκρασία καυσαερίων (μειωμένη θερμοκρασία
καυσαερίων έως 40°C)

• Μεγάλη οικονομία καυσίμου, χάρη στο μεγάλο εύρος
λειτουργίας σε θέρμανση από 17% έως 100%

• Δυνατότητα χρήσης της ηλιακής ενέργειας στην
θέρμανση του ζεστού νερού με την τοποθέτηση του
υδραυλικού κιτ συνδεσης ηλιακού με λέβητα

• Λειτουργία προθέρμανσης στο ζεστό νερό χρήσης

New Seradens

ΣΥΜΠΑΓΗΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ, ΚΟΜΨΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

• Inverter κυκλοφορητής κατά ErP



Διάγραμμα Ροής

1- Κύριος εναλλάκτης 2- Μονάδα καύσης προανάμιξης(Εισαγωγή αερίου + 
καυστήρας) 3- Σωλήνας απαγωγής συμπυκνωμάτων 4- Ηλεκτρόδιο ιονισμού 
& ανάφλεξης 5- Ανεμιστήρας 6- Venturi 7- Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου 8-
Βαλβίδα αερίου 3bar 9- Αυτόματο εξαεριστικό αἐρα 10- Θερμοστάτης ορίου 11- 
Αισθητήριο προσαγωγής θέρμανσης 12- Inverter κυκλοφορητής 13- 
Αισθητήριο πίεσης 14- Aσφάλειαροής 15- Δοχείο διαστολής 16- Αισθητήριο 
θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης 17- Σιφώνι 18- Βάνα εκκένωσης 
19- Ροόμετρο 20- Ηλεκτρονικό αισθητήριο ροής 21- Πλακοειδής εναλλάκτης 
22- Μοτέρ τρίοδης βαλβίδας 23- Βάνα πλήρωσης 24- Σωλήνας εισόδου αερίου 
25- Σωλήνας προσαγωγής θέρμανσης 26- Σωλήνας επιστροφής θέρμανσης
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Ηλεκτρονική Πλακέτα

• Συμβατή τόσο για θερμαντικά σώματα 
όσο και για ενδοδαπέδια θέρμανση με  
εύρος θερμοκρασιάς προσαγωγής 
νέρου (30-85 °C) & (30-45 °C).

• Menu πληροφοριών χρήστη.
• Menu τεχνικών πληροφοριών.
• 

• 

Τα μοντέλα Seradens Super Plus 
διαθέτουν λειτουργία eco. 
Λειτουργία επίδειξης.

• 

• 
• 

Συνεχής διαμόρφωση φλόγας κατα την 
διάρκεια τόσο του κύκλου θέρμανσης 
όσο και του κύκλου παραγωγής ζεστού 
νερού χρήσης.
Αυτόματο σύστημα ρύθμισης φλόγας. 
Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου. 
αυξημένης ισχύος  κατά την αρχική 
λειτουργία στον κύκλο της θέρμανσης. 

• Λειτουργία προθέρμανσης στο ζεστό 
νερό χρήσης.

• Δυνατότητα ρύθμισης καθυστέρησης 
έναυσης στην θέρμανση.

• Λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας 
στην θέρμανση και στο ζεστό νερό 
χρήσης.

• Λειτουργία μη μπλοκαρίσματος 
του κυκλοφορητή. 

• Λειτουργία μη μπλοκαρίσματος τρίοδης 
βαλβίδας.

• Παρατεινόμενη λειτουργία της αντλίας 
τόσο στην θέρμανση όσο και στο ζεστό 
νερό χρήσης.

• 

• 

Προειδοποίηση χαμήλης πίεσης νερού 
στο κύκλωμα θέρμανσης
Προειδοποίηση υψηλής πίεσης νερού 
στο κύκλωμα θέρμανσης (δύο στάδια).

• Ένδειξη βλάβης με κωδικούς σφαλμάτων 
(αυτο-διάγνωση).

• Λειτουργία απομακρυσμένης διαχείρησης 
λέβητα, μέσω καναλιού επικοινωνίας 
(OpenTherm protocol).

• Λειτουργία αντιστάθμισης μέσω δεδομένων  
εξωτερικής θερμοκρασίας (με προαιρετική 
χρήση αισθητηρίου περιβάλλοντως.

• 
• 

Δυνατότητα επιλογής τύπου αερίου.

• Λειτουργία προγραμματισμού μέσω παραμέτρων.

Οι λέβητες αερίου Seradens Super και Seradens Super Plus είναι 
εξοπλισμένοι με την αναγνωρισμένη παγκοσμίως ηλεκτρονική πλακέτα της 
Nordgas. Η ηλεκτρονική πλακέτα επιτρέπει την εμφάνιση του τρόπου 
λειτουργίας και των θερμοκρασίων, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, 
προειδοποιήσεις και μηνύματα σφαλμάτων στην κομψή, λευκή LCD οθόνη. 
Συνεχής παρακολούθηση του λέβητα, για ασφαλή, άνετη και μέγιστης 
αποτελεσματικότητας λειτουργία.

• Μάρκας SERMETA. Με λείους, οβάλ σωλήνες, οι οποίοι 
είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, μεγάλης 
διάρκειας ζωής, ανθεκτικούς στο νερό συμπύκνωσης.

• Υψηλής απόδοσης, μεγάλης διάρκειας ζωής, ανθεκτικός σε 
δονήσεις.

• Τα μοντέλα Seradens Super Plus διαθέτουν επιπλέον 
σπέιρες για συμπύκνωση κατά την λειτουργία του 
ζεστού νερού χρήσης.

• 

• Ο καυστήρας του εναλλάκτη είναι ο σχεδόν αθόρυβος Bluejet, με 
μεγάλη διάρκεια ζωής της Sermeta. Οι εκπομπές CO και NOx 
που παράγονται κατα την κάυση είναι μειωμένες στο ελάχιστο 
δυνατό.

• Γρήγορη συντήρηση με άμεση πρόσβαση στον θάλαμο καύσης 
αφαιρώντας μόνο λίγα παξιμάδια.

Κύριος Εναλλάκτης

ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

• Το απαιτούμενο ποσοστό μίγματος αέρα - καυσίμου διαμορφώνεται ανάλογα από 
τον inverter ανεμιστήρα της EBM, λαμβάνοντας υπόψιν την ζητούμενη ισχύς. Η 
ταχύτητα του ανεμιστήρα αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με την ισχύ. Με αυτόν τον 
τρόπο, διατηρούνται χαμηλά επίπεδα θορύβου και εμποδίζεται η μειωμένη απόδοση, 
που δημιουργείται από την περίσσεια αέρα.

• Η ροή καυσίμου, που παρέχεται απο την βαλβίδα αερίου, διαμορφώνεται ανάλογα 
με τον inverter ανεμιστήρα, του οποίου η ταχύτητα μεταβάλλεται σύμφωνα με την 
απαίτηση ισχύος.

• Το ιδανικό μίγμα αέρα-καυσίμου με διαμόρφωση 1:10, επιτυγχάνεται για όλο το 
εύρος ισχύος, μέσω του venturi. Αυτό είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο 
εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και απόλυτη καύση.

Λειτουργία καθαρισμού καμινάδας.

Παρέχει μέγιστη ασφάλεια για τον χρήστη και για τον λέβητα, μέσω 
ενοποιημένης ροής και ασφάλεια συγκολλήσεων.

• Η απόδοση είναι αυξημένη ακόμη περισσότερο με λιγότερες 
απώλειες μέσω ακτινοβολίας, χάρη στο επιπλέον κάλυμμα στην 
μπροστινή πλευρά του καυστήρα.

Βαλβίδα αερίου - Ανεμιστήρας

Εναλλάκτης 
Seradens Super  



Capacity
kW

Flow Rate
(m3/h)

Pump Head
(mWc)

20 0.86 4.8
24 1.04 4.6
28 1.20 4.4
36 1.50 4.7

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
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• Τα μοντέλα Seradens Super και Seradens Super 
Plus έχουν τα ίδια γκρούπ προσαγωγής, αλλά 
διαφορετικά γκρούπ επιστροφής.

• Τα ορειχάλκινα γκρούπ προσαγωγής και επιστροφής 
είναι πιο ανθεκτικά και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής απο τα πλαστικά. Επεμβάσεις συντήρησης, 
αφαίρεσης και αντικατάστασης εκτελούνται πιο 
εύκολα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. 

• Τα μοντέλα των 20, 24, 28, και 36kW χρησιμοποιούν 
τρείς διαφορετικούς τύπους πλακοειδών εναλλάκτων 
για άνεση και αφθονία στο ζεστό νερό χρήσης. 
Για παράδειγμα, τα μοντέλα 24, 28 και 36 kW έχουν 
δυνατότητα παραγωγής 15, 17 και 21 l/min αντίστοιχα, 
κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί απο πολλούς 
λέβητες.  Η ποσότητα ζεστού νερού που παράγεται σε 
συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα ροής, ακυρώνει την 
απαίτηση για χρήση δοχείων αποθήκευσης ζεστού 
νερού σε πολλές εγκαταστάσεις. 

• Σε περίπτωση που όλοι οι διακόπτες των θερμαντικών 
σωμάτων είναι κλειστοί, αυτόματο bypass μέσω του 
πλακοειδή εναλλάκτη, επιτρέπει αδιάκοπη κυκλοφορία.

Seradens Super

Δοχείο Διαστολής
Τα δοχεία διαστολής χωρητικότητας  8lit στα μοντέλα 
των 20, 24 και 28kW και  10lit στα μοντέλα των 
36kW επιτρέπουν χωρίς προβλήματα την διαστολή 
μεγάλων σε όγκο νερού εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος επένδυσης μειώνεται 
δραστικά και συγχρόνως εξοικονομείται καύσιμο το 
οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να διατηρεί το 
δοχείο αποθήκευσης νερού, στην επιθυμητή 
θερμοκρασία.

Βάνα πλήρωσης



Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
Η θερμοκρασία καύσης ενός συμβατικού λέβητα αερίου, ο οποίος 
διαθέτει εναλλάκτη χαλκού ή τιτανίου είναι περίπου 120 με 150°
C, ανεξάρτητα από την θερμοκρασία λειτουργίας του λέβητα. Το 
νέρο σε μορφή ατμού το οποίο αποτελεί κύριο συστατικό των 
καυσαερίων υψηλών θερμοκρασιών απάγεται στην ατμόσφαιρα, 
σπαταλώντας με αυτόν τον τρόπο ενέργεια και χρήματα. Στους 
λέβητες συμπύκνωσης η θερμοκρασία των καυσαερίων μειώνεται 
κάτω απο τους 55°C, ενώ έχουν την δυνατότητα παραγωγής 
ζεστού νερού 50°C και κάτω, χάρη στους εναλλάκτες, οι οποίοι 
διαθέτουν μεγάλη επιφάνεια εναλλάγης θερμότητας. Για 
θερμοκρασίες καυσαερίων κάτω των 55°C, το νερό σε μορφή 
ατμού το οποίο αποτελεί συστατικό των καυσαερίων, 
συμπυκνώνεται, μεταπηδά δηλαδή απο την αέρια φάση, στην 
υγρή. Επιπλέον, η αποθηκευμένη ενέργεια στην αέρια φάση του 
νερού, αιχμαλωτίζεται πριν εισέλθει στην καμινάδα απαγωγής του 
λέβητα και μεταδίδεται στο νερό προσαγωγής μέσα στον 
εναλλάκτη. Αυτό ονομάζεται εκμετάλλευση της λανθάνουσας 
θερμότητας των καυσαερίων. Η εκμετάλλευση της χάμενης 
θερμότητας είναι δυνατό να αποφέρει οικονομία καυσίμου έως 
30%. 
Το νερό συμπύκνωσης το οποίο παράγεται είναι όξινο, με 
αποτέλεσμα οι εναλλάκτες θερμότητας που χρησιμοποιούνται 
κατα κόρων να κατασκευάζονται απο ανοξείδωτο ατσάλι ή κράμα 
αλουμίνιου με μεγάλη αντοχή σε όξινο περιβάλλον. Οι λέβητες 
συμπύκνωσης της Alarko - Carrier, Seradens Super και 
Seradens Super Plus διαθέτουν κύριο εναλλάκτη απο ανοξείδωτο 
ατσάλι με πολύ μεγάλη ανοχή στο όξινο νερό συμπύκνωσης. Η 
ιδάνικη καύση εξασφαλίζεται με το σύστημα προανάμειξης. Η 
προανάμειξη δηλαδή του μίγματος αερίου - καυσίμου πριν την 
καύση με διαβάθμιση 1:10. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια 
του inverter ανεμιστήρα, ο οποίος ρυθμίζει την ταχύτητα του 
σύμφωνα με την απαίτηση ισχύος και στο venturi το οποίο 
αναμιγνύει ιδανικά (στοιχειομετρικά) το καύσιμο με τον αέρα, 
χάρη στην αλληλεπίδραση της inverter βαλβίδας αερίου με τον 
ανεμιστήρα.

Οι λέβητες συμπύκνωσης δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία 
συμπύκνωσης κατά την παραγωγή ΖΝΧ. Στον λέβητα 
συμπύκνωσης της Alarko - Carrier, Seradens Super Plus, το 
νερό χρήσης πριν εισέλθει στον πλακοειδή εναλλάκτη, εισέρχεται 
στον κύριο ανοξείδωτο εναλλάκτη του λέβητα. Με αυτον τον 
τρόπο επιτυγχάνεται, τόσο η προθέρμανση του νερού χρήσης 
όσο και η συμπύκνωση. Η θερμοκρασία των καυασαερίων κατά 
την παραγωγή ΖΝΧ του συγκεκριμένου μοντέλου, μειώνεται 
στους 18°C. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την μέγιστη απόδοση 
που μπορεί να επιτύχει ο Seradens Super Plus. 
Στους συμβατικούς λέβητες η ιδανική αναλογία αέρα καυσιμού 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Ο ανεμιστήρας σε αυτούς τους 
λέβητες έχει ένα στάδιο λειτουργίας, μία ταχύτητα. Ακόμη και 
στην περίπτωση, στην οποία η βαλβίδα αερίου διαμορφώνει 
ανάλογα με την απαιτούμενη ισχύ την ποσότητα του αερίου, ο 
ανεμιστήρας λειτουργεί στην μέγιστη ισχύ του. Για αυτό τον λόγο 
η απόδοση αυτών των συσκευών ειναι κατά πολύ μειωμένη, 
λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο παρεχόμενος αέρας είναι 
περισσότερος απο τον απαιτούμενο, ειδικά στις περιπτώσεις που 
ο λέβητας λειτουργεί με μειωμένο φορτίο. Η κατανάλωση 
καυσίμου αυξάνεται και τα επίπεδα θορύβου ανεβαίνουν.
Σχετικά με τους εναλλάκτες χαλκού, οι οποίοι δεν έχουν καμία 
ανθεκτικότητα στο νερό συμπύκνωσης, και χρησιμοποιούνται 
κατά κόρων στους λεγόμενους λέβητες ημισυμπύκνωσης, η 
συμπύκνωση δεν συντελείται στον κύριο εναλλάκτη. Αυτοί οι 
λέβητες διαθέτουν έναν επιπλέον μικρό εναλλάκτη στον οποίο 
κατευθύνεται το νέρο επιστροφής, με αποτέλεσμα ένα μικρό 
ποσοστό συμπύκνωσης να επιτευχθεί. Οι λέβητες 
ημισυμπύκνωσης δεν διαθέτουν καυστήρα προανάμειξης, ούτε 
inverter ανεμιστήρα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία των 
καυσαερίων, οι βλαβερές για το περιβάλλον εκπομπές και τα 
επίπεδα θορύβου να είναι κατα πολύ αυξημένα και η απόδοση 
μειωμένη. Αυτοί οι λέβητες μπορούν να επιτύχουν αποδόσεις όχι 
μεγαλύτερες από 103%.

ΕΩΣ
111%

Αύξηση 
Απόδοσης

Θεωρητικά η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί σε έναν λέβητα 
προανάμειξης ολικής συμπυκνωσης είναι 111%. Ο Seradens Super και ο 
Seradens Super Plus διαθέτουν την μέγιστη απόδοση στην βιομηχανία 
συμπύκνωσης λεβήτων με ποσά που φτάνουν έως το 109.2%. Σε αυτές τις 
αποδόσεις η θερμοκρασία των καυσαερίων κυμαίνεται μεταξύ 40 και 67°C.



Οι καυστήρες προανάμειξης χρησιμοποιούνται

στους ολικής συμπύκνωσης λέβητες, με 

αποτέλεσμα η καύση να συντελείται στην

ιδανική αναλογία αέρα /καυσίμου, με αισθητά

χαμηλό μέγεθος φλόγας. Μικρό μέγεθος 

φλόγας εξασφαλίζει μειωμένα επίπεδα 

θορύβου και σημαντική μείωση των βλαβερών

εκπομπών οι οποίες παράγονται κατά την 

καύση. Δεν προκαλεί μόλυνση του 

περιβάλλοντος.
Προστατεύει την φύση.

Απώλειες λόγω μετάδοσης 8%
θερμότητας με συναγωγή  

11% Λανθάνουσα
 θερμότητα καυσαερίων
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Χρησιμοποιημένη 
θερμότητα 
συμπύκνωσης 11,3%

Απόδοση 97,9%

Αέριο Αέρας

111%

92%

 Συμβατικοί Λέβητες Λέβητες προαναμειξής & συμπύκνωσης 
Seradens Super / Super Plus 

• Απόδοση: 90 έως 92% (κάτα προσέγγιση)
• Θερμοκρασία καυσαερίων: 120 έως 150°C
• Κίνδυνος δηλητηρίασης στις

ανοιχτού τύπου συσκευές.
• Υψηλό επίπεδο εκπομπών

(μη-περιβαλλοντικά-φιλικό)
• Χαμηλή απόδοση καύσης λόγω

σταθερής αναλογίας αέρα /καυσίμου.

• Απόδοση: 105.9 - 109.2%.
• Θερμοκρασία καυσαερίων:

40 - 67°C (στους 50 / 30ºC εύρος λειτουργίας).
• Θάλαμος καύσης ερμητικά κλειστός.
• Χαμηλό επίπεδο εκπομπών

(περιβαλλοντικά-φιλικό).
• Μεγάλη απόδοση καύσης λόγω της ιδανικής

αναλογίας αερά /καυσίμου.
• Η συμπύκνωση των καυσαερίων 

συντελείται ακόμη και σε νερό 
προσαγωγής χαμηλής θερμοκρασίας.

Απώλειες λόγω  0.8%
συναγωγής  

1% Λανθάνουσα
 θερμότητα



SERADENS SUPER

ΜΟΝΤΕΛΟ UNIT SRS 20 SRS 24 SRS 28 SRS 36

CE Certificate no. 1312CR6123 1312CR6123 1312CR6123 1312CR6123

Τύπος εγκατάστασης Type B23 - B33 - C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C53(x) - C63 - C63(x) - C83 - C83(x) - C93 - C93(x)
Κατηγορία συσκευής II2H3B/P II2H3B/P II2H3B/P II2H3B/P

ΖΝΧ μέγιστη φόρτιση kW 18.85 23.8 25.4 32.4

Φορτίο θέρμανσης Ελάχ. (50/30°C) (G20 - G30) kW 3.9 - 5.5 4.7 - 6.78 5.5 - 8.15 5.7 - 8.89

Ισχύς θέρμανσης Ελάχ. (50/30°C) (G20 - G30) kW 4.0 - 3.74 5 - 5.22 5.7 - 5.19 6.0 - 6.78

Θέρμανση μέγιστη φόρτιση (50/30°C) kW 18.5 22.4 26.0 32.8

Θέρμανση μέγιστη ισχύς (50/30°C) kW 20.1 24.1 27.9 35.3

Βαθμός απόδοσης για φόρτιση 100% (50/30°C) % 109.2 107.5 107.3 107.6

Βαθμός απόδοσης για φόρτιση 30% (50/30°C) % 106.8 106.9 106.3 105.9

Θέρμανση βαθμίδα ρύθμισης (50/30°C) (G20) % 19.9 - 100 20.7 - 100 20.4 - 100 17.0 - 100

Ισχύς θέρμανσης Μεγ. (80/60°C) kW 18.1 21.2 25.5 32.2

Ισχύς θέρμανσης Ελάχ. (80/60°C) (G20 - G30) kW 3.7 - 2.92 4.3 - 4.62 5.3 - 5.19 5.5 - 5.98

Βαθμός απόδοσης για φόρτιση 100% (80/60°C) % 97.9 97.6 97.9 98.03

Θερμοκρασία καυσαερίων (50/30°C.ελάχ.-μεγ.) °C 50 - 59 52 - 64 44 - 67 55 - 63

Θερμοκρασία καυσαερίων (80/60°C.μεγ.) °C 82 75 82 82

Επίπεδο θορύβου dB (A) 39-42 39-42 39-42 39-42
Κύκλωμα Θέρμανσης
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας θέρμ. (min.-max.) °C 30-85 / 30-45 30-85 / 30-45 30-85 / 30-45 30-85 / 30-45

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας στην θέρμανση °C 95±4 95±4 95±4 95±4

Χωρητικότητα δοχείου διαστολής liter 8 8 8 10

Μέγιστη πίεση λειτουργίας (Θέρμανση) bar 2.8 2.8 2.8 2.8

Ελάχιστη πίεση λειτουργίας (Θέρμανση) bar 0.5 0.5 0.5 0.5
Κύκλωμα Ζεστού Νερού Χρήσης 
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας Ζ.Ν.Χ. (min. - max.) °C 30-60 30-60 30-60 30-60

Μέγιστη πίεση λειτουργίας Ζ.Ν.Χ. bar 10 10 10 10

Ελάχιστη πίεση λειτουργίας Ζ.Ν.Χ. bar 0.5 0.5 0.5 0.5

Ροή ζεστού νερού χρήσης στους 30 °C) liter/minute 10 13 14 18
Διαστάσεις
Πλάτος mm 437 437 437 437

Ύψος mm 640 640 640 640

Πλάτος mm 296 296 296 296

Βάρος (net) kg 29 30 30 32
Υδραυλικές συνδέσεις
Προσαγωγή Θέρμανσης Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Επιστροφή Θέρμανσης Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Είσοδος Κρύου Νερού Χρήσης Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Έξοδος Ζεστού Νερού Χρήσης Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Είσοδος Αερίου Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Σύνδεσεις Καμινάδας
Οριζόντιο σύστημα απαγωγής - Ομόκεντρη καμιν. Ø mm 60/100 60/100 60/100 80/125

Μέγιστο μήκος ροής m 6 6 5 8

Διπλό σύστημα απαγωγής καυσαερίων Ø mm 80+80 80+80 80+80 80+80

Μέγιστο μήκος ροής m 50 50 50 50

Κατακόρυφο σύστημα απαγωγής - Ομόκεντρη καμ. 60/100 60/100 60/100 80/125

Μέγιστο μήκος ροής m 6 6 5 8
Τροφοδοσία Αερίου
Πίεση Εισόδου mbar 20 20 20 20

Κατανάλωση αερίου m³/h 2 2.42 2.8 3.57

Πίεση Εισόδου mbar 30 30 30 30

Κατανάλωση Αερίου kg/h 1.28 1.5 1.85 2.36
Τροφοδοσία Ρεύματος
Ηλεκτρική σύνδεση V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Κατανάλωση W 113 120 121 123

Ηλεκτρική προστασία IP X4D X4D X4D X4D

ALARKO CARRIER 

Manufacturer reserves the right to change any product specifications without notice.

Για την EnErgo 
Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 40, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα      

τηλ    : 2313057257
fax  
web 

: 2313057257
: www.energogas.gr 

e-mail  : info@energogas.gr A
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