
GTX

ατομική μονάδα πετρελαίου προθέρμανσης αέρα

Η ατοµική µονάδα πετρελαίου GTX αποτελεί ένα πλήρες 
λεβητοστάσιο σε ένα ολοκληρωµένο πακέτο µε 
µειωµένες διαστάσεις για να χωράει εύκολα σε κάθε 
χώρο. 

Ο κορµός της µονάδας είναι χαλύβδινος, µε τέσσερα 
διαφράγµατα καυσαερίων για υψηλότερη απόδοση και 
εξοικονόµηση καυσίµου. Αποτελεί την ιδανική λύση για 
µικρές κατοικίες.

Οικονοµική λύση για ατοµική θέρµανση µε άριστη 
σχέση ποιότητας-τιµής.

Η ατοµική µονάδα GT-X παραδίδεται µε:

 Καυστήρα προθέρµανσης αέρα

 Μεταλική βάση µε βάσεις οριζοντίωσης

 Μεταλλικά καλύµµατα και µόνωση

 Κυκλοφορητή 

 Δοχείο διαστολής

 Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar

 Αυτόµατο εξαεριστικό

 Πίνακα ελέγχου

 Ολική µόνωση και ηχοµόνωση

 Προκαλωδιοµένη ηλεκτρολογική σύνδεση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην αντίθλιψη που δηµιουργείται από την 
επιστρεφόµενη φλόγα µέσα στον θάλαµο καύσης και την µετάδοση 
θερµότητας µε ακτινοβολία. Τα καυσαέρια αντιστρέφουν την πορεία τους 
στον πυθµένα του θαλάµου κάυσης και περιβάλλουν την φλόγα σε όλο το 
µήκος της. Με αυτόν τον τρόπο η φλόγα δεν έρχεται σε επαφή µε τα 
τοιχώµατα του λέβητα.

Η καύση εξασφαλίζει εξοικονόµηση καυσίµων και ελάχιστες εκποµπές 
ρύπων µε υψηλο CO2 (14%), µηδενικό CO, χαµηλό δείκτη αιθάλης και 
χαµηλή εκποµπή ΝΟχ.

Η κοπή των ελασµάτων γίνεται µε ιονισµό πεπιεσµένου αέρα µε 
παντογράφο ψηφιακής καθοδήγησης. Οι συγκολλήσεις γίνονται απο 
εξειδικευµένο προσωπικό µε την µέθοδο MIG-MAG, µε την βοήθεια 
µηχανών.

Η ποιότητα των συγκολλήσεων ελέγχεται βάσει του DIN 8563, κατηγορία 
AS ή ΑΚ.

Η σειρά ατοµικών µονάδων πετρελαίου, διαθέτει 4 µοντέλα τα οποία 
καλύπτουν θερµική ισχύ απο 23 έως 58kW, δίνοντας την δυνατότητα 
επιλογής του κατάλληλου λέβητα για τις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε 
συστήµατος.



Greentech heating

Τύπος GTX 20 GTX 30 GTX 40 GTX 50

Θερμική ισχύς kW 23 35 46 58

kcal/h 20.000 30.000 40.000 50.000

Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 2,5 2,5 2,5 2,5

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας °C 95 95 95 95

Διάμετρος καμινάδας mm 98 108 128 128

Περιεκτικότητα νερού lit 16 20 24 30

Δοχείο διαστολής lit 8 12 18 18

Διαστάσεις ΜxΠxΥ mm 700x430x970 700x510x970 840x560x970 840x560x1200

Παροχές inch 1" 1" 1 1/4" 1 1/4"

Συνολική ισχύς W 150 170 200 200

Ηλεκτρική σύνδεση V/Hz 220/50 220/50 220/50 220/50

Βάρος kg 116 146 174 196
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