
x Χαμηλή κατανάλωση αερίου και αθόρυβη έναυση.
x Ενσωματωμένος μειωτής πίεσης αερίου με εύρος 5 - 70 mbar, διατηρεί σταθερή φλόγα σε περίπτωση 
αυξομείωσης της πίεσης απο το δίκτυο. 
x Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση έλλειψης ελκυσμού 
x Σταθεροποιητής τάσης για προστασία του ηλεκτρονικού πίνακα
x Χρονοπρογραμματισμός με 5 προγράμματα 
x APD (“Auto Power Detect”) - αυτόματη ρύθμιση της ισχύος
x Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
x Αντιπαγετική προστασία στο λέβητα αλλά και στον πλακοειδή εναλλάκτη του ΖΝΧ μέχρι και - 15°C ακόμα 
και αν ο λέβητας είναι σε OFF mode. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται αποτελεσματικά ο λέβητας αλλά και 
εξωτερικές σωληνώσεις
x 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση σε όλα τα υδραυλικά και ηλεκτρονικά μέρη του λέβητα. 

Ο λέβητας αερίου συμπύκνωσης CALOMA είναι ενα 
προϊόν υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Διαθέτει δύο 
ξεχωριστούς εναλλάκτες. Έναν για ΖΝΧ και έναν για 
θέρμανση.  Έχει  αφαιρετό εναλλάκτη συμπύκνωσης 
κατασκευασμένο από κράμα νικελίου. Ακολουθεί όλες 
τις οδηγίες που είναι  αναγκαίες για την επίτευξη των 
απαιτούμενων προτύπων όσον αφορά την ενεργειακή 
εξοικονόμηση. 

Διαθέτει ενσωματωμένο μειωτή πίεσης αερίου καθώς 
και σταθεροποιητή τάσης ρεύματος με φάσμα 
σταθερής λειτουργίας απο 170-300V

Έχει ψηφιακή οθόνη με LED ενδείξεις και πλήρη 
αυτοδιάγνωση βλαβών, καθώς και ενσωματωμένο 
μενού γ ια χρονοπρογραμματισμό έως και  5 
προγράμματα. 

Διαθέτει προηγμένο σύστημα παραγωγής ζεστού νερού 
χ ρ ή σ η ς ,  ε λ έ γ χ ο ν τ α ς  ό χ ι  μ ό ν ο  τ η  δ ι α φ ο ρ ά 
θερμοκρασίας, αλλα και τη ροή του νερού. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα να παράγεται αρκετή ποσότητα ζεστού 
νερού χρήσης στο σωστό χρόνο και έτσι δεν υπάρχουν 
αυξομειώσεις  θερμοκρασίας κατάτην χρήση (μπάνιο, 
κουζίνα).

Τα υλικά και τα αισθητήρια του λέβητα είναι 
κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για να αντέχουν σε 
θερμοκρασία εώς και -15°C. Το αντιπαγετικό σύστημα 
του λέβητα λειτουργεί αποτελασματικά ακόμη και αν ο 
λέβητας είναι σε OFF mode. Με αυτό τον τρόπο 
προστατεύεται αποτελεσματικά ο λέβητας αλλά και οι 
εξωτερικές σωληνώσεις ακόμα και αν ο χρήστης 
βρίσκεται εκτός του οικήματος.

Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης 23K/S

Κύρια χαρακτηριστικά

αντιπαγετική προστασία

εργοστασιακή εγγύηση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος 23K/S

Ονομαστική ισχύς Prated (80/60°C) kW 24

Ονομαστική ισχύς (50/30°C) συμπύκνωση kW 24,2

Ελάχιστη ισχύς (50/30°C) συμπύκνωση kW 7,1

Απόδοση ονομαστικής ισχύος Pn (80/60°C) % 97,1

Απόδοση ονομαστικής ισχύος Pn (50/30°C) συμπύκνωση % 103,7

Απόδοση σε ελάχιστη ισχύ 30% Pn (50/30°C) % 100,2

Μέγιστη/ελάχιστη πίεση θέρμανσης bar 3/0,6

Μέγιστη/ελάχιστη πίεσης ζεστού νερού χρήσης bar 6/0,6

Θερμοκρασία λειτουργίας θέρμανσης °C 30-80

Θερμοκρασία λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης °C 35-60

Κλάση NOx class 4

Ηλεκτρική τάση V/Hz 220/50

Καταναλώμενη ηλεκτρική ενέργεια W 45-125

Κλάση ηλεκτρικής προστασίας IP X4D

Διαστάσεις ΥxΠxΒ cm 76x40x32

Βάρος (χωρίς καμινάδα) kg 41

Πίεση αερίου min/nominal/max mbar 4/20/65

Κατανάλωση min/mid/max m3/h 0,6/1,1 /2,49

Σύνδεση θέρμανσης/αερίου inch 3/4"

Σύνδεση ζεστού νερού χρήσης inch 1/2"

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ό Χάλκινος πρωτογενής εναλλάκτης

ό Εναλλάκτης συμπύκνωσης από κράμα νικελίου

ό Απόδοση μέχρι και 104% με εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 35%

ό Εύρος διαμόρφωσης ισχύος από 30% έως 100%

ό Μειωμένες εκπομπές Nox class 4

ό Κυκλοφορητής ηλεκτρονικός, υψηλής απόδοσης με χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας 

ό Παροχή ζετού νερού χρήσης 13,6 lit/min με ΔΤ=25°C

ό Ηλεκτρική προστασία IP X4D

ό Ηλεκτρική ισχύς 125 W

ό Αυτοδιάγνωση βλαβών

ό Σταθεροποιητής τάσης

ό Ενσωματωμένος ρυθμιστής πίεσης αερίου

ό Οθόνη LED με πλήρη αυτοδιάγνωση βλαβών

ό Πλήρης ηχομόνωση για αθόρυβη λειτουργία

Greentech Heating
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