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> ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ 

>  ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Expert controlPigma Green Evo COMBI ηλιακής αποθήκηςΗλιακός συλλέκτης XP 2.5-1V/H

Η Chaffoteaux ενηµερώνεται για τις προσδοκίες σας αλλά και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε 
καθηµερινά. Γι' αυτό οι προσπάθειές µας εστιάζουν στο να δίνουν λύσεις σε καθηµερινά θέµατα που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας σας.

Για αυτό το λόγο σας προσφέρουµε όχι µόνο προϊόντα, αλλά επίσης µια ολοκληρωµένη λύση 
ενσωµάτωσης που µπορεί να ταιριάξει σε κάθε πιθανή κατάσταση. Επιπλέον, οι λύσεις και τα 
προϊόντα που προσφέρουµε είναι ακόµα πιο εύκολο να εγκατασταθούν και να συντηρηθούν έτσι 
ώστε η δουλειά σας να γίνεται ευκολότερη.

Η Chaffoteaux σας προσφέρει µια ευρεία σειρά λύσεων που εφαρµόζονται στις 
περισσότερες εγκαταστάσεις, από νεόκτιστα έως και ανακαινίσεις.
Τα προϊόντα µας συνδυάζουν επίσης διάφορες πηγές ενέργειας, παίρνοντας το 
καλύτερο από κάθε µια από αυτές έτσι ώστε να εγγυηθούν τη µέγιστη εξοικονόµηση 
χρηµάτων και τον απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον.

Η Chaffoteaux ανάπτυξε το νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας EBUS2,
Εύκολο στην εγκατάσταση και τη χρήση, που επιτρέπει την ενσωµάτωση και την 
επικοινωνία διαφορετικών εξαρτηµάτων του συστήµατος (λέβητας αερίου, ηλιακό 
σύστηµα, µονάδα υδραυλικής διανοµής) µε ένα πιο πρακτικό και αποδοτικό τρόπο.

Το νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας διαχειρίζεται από το EXPERT CONTROL, το νέο 
σύστηµα διεπαφής πλήρως αναπτυγµένο από τον όµιλο Ariston Thermo, που εσωκλείει 
µεγάλη ποικιλία λειτουργιών ώστε να δίνει στο χρήστη πλήρη έλεγχο του συστήµατος.

ΜΕ ΤΗ CHAFFOTEAUX ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΕΤΕ 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ,  ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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5. ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νέα σειρά ηλιακών συστηµάτων (φυσικής και
εξαναγκασµένης κυκλοφορίας) και ηλιακών συλλεκτών
(επίπεδων και σωλήνων κενού): Πιο αποδοτικά και αξιόπιστα
Οι ηλιακοί ταµιευτήρες είναι εφοδιασµένοι µε όλα τα αξεσουάρ
και συµβατοί µε το πρωτόκολλο επικοινωνίας EBUS2.

2. ΛΕΒΗΤΕΣ

Νέα γενιά επίτοιχων λεβήτων, τόσο συµπύκνωσης όσο και
συµβατικών: πιο αποδοτικοί µε νέα διαισθητική οθόνη και
προετοιµασµένοι για συνδέσεις EBUS2.

5.

5.

3.

1.

EXPERT CONTROL
Σύστηµα διεπαφής σχεδιασµένο για σύνδεση
όλων των εξαρτηµάτων του συστήµατος
θέρµανσης µε σκοπό την µεγιστοποίηση
της απόδοσης και της άνεσης για τον τελικό
καταναλωτή. 

CONSIGA LO MEJOR DE CADA ENERGÍA  
CON LAS SOLUCIONES CHAFFOTEAUX 

1.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Το νέο πρωτόκολλο
επικοινωνίας EBUS2

Όλα τα εξαρτήµατα του συστήµατος επικοινωνούν µέσω
αυτού του νέου πρωτοκόλλου, που αναπτύχθηκε ειδικά
για να µοιράζεται τη µεγάλη ποσότητα των δεδοµένων
µεταξύ των εξαρτηµάτων του συστήµατος.

Νέο σύστηµα διεπαφής EXPERT CONTROL
Το νέο EXPERT CONTROL είναι ο πραγµατικός εγκέφαλος
των συστηµάτων θέρµανσης και παραγωγής ζεστού
νερού χρήσης. Ένα σύστηµα διεπαφής υψηλής
τεχνολογίας που είναι εύκολο στη χρήση. 

Η ΛΥΣΗ CHAFFOTEAUX ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

3.  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ ON-OFF 

Νέες συσκευές θερµορύθµισης, εξωτερικός
αισθητήρας και αισθητήρας χώρου, συµβατά
µε EBUS2 για αύξηση της απόδοσης της
θερµορύθµισης και κατά συνέπεια
της άνεσης. 

4. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

Ευρεία σειρά υδραυλικών µονάδων
διανοµής για έλεγχο έως και
3 ζωνών. Εύκολη σύνδεση κάτω
από το λέβητα. 

2.

4.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας της Chaffoteaux 
ενισχύει την ενσωµάτωση µεµονωµένων 
εξαρτηµάτων για ένα άρτια συντονισµένο 
σύστηµα.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ
ΛΕΒΗΤΑ

 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: Pigma Green Evo 
 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗ:   
Expert Control
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:   
Γενικό σετ αντικατάστασης

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
Μεσαία
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 3

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΛΙΑΚΟΥ

 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ:  Pigma Green Evo
ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΛΙΑΚΟΥ:  
Zelios Compact ή Zelios Extra (150 έως 500 lt)

CF 2.0 ή VDF 15/20
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ:  Zelios Xp 2.5-1 V/H ή Zelios 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Expert Control, έλεγχος ζώνης
και εξωτερικός αισθητήρας
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Solar satellite, αριστερό κιτ
εγκατάστασης, θερµοστατική βαλβίδα µίξης

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
Μεγάλη

Λ
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Η
 2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΗΛΗΣ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΗΛΗΣ: Pharos Green
 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:  
Easy Control
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:   
Κιτ ανακυκλοφορίας νερού
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΗΛΗΣ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΗΛΗΣ: Pharos Zelios

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΗΛΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΟΜΑ∆Α ΑΝΤΛΙΑΣ (συνεισφορά ηλιακού και στη θέρµανση)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: Pigma Evo
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΙ: BCH (80 έως 200 lt) ή BC1S (300 έως 450 lt)
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Zelios CF 2.0
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Πίνακας ελέγχου Elios
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Σετ σύνδεσης ηλιακού

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: Pigma Evo
ΜΠΑΦΕΡ: Eliomax CKZ (1500 έως 3000 lt)
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Zelios XP 2.5-1 V/H
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Elios 25, Easy Control και εξωτερικός αισθητήρας
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: πλακοειδής εναλλάκτης και δοχείο διαστολής

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Zelios CF 2.0 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:  Easy Control, έλεγχος ζώνης και
εξωτερικός αισθητήρας
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Solar satellite, αριστερό κιτ
εγκατάστασης, θερµοστατική βαλβίδα µίξης

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η Chaffoteaux ανέπτυξε µια σειρά λύσεων για τις πιο κοινές εγκαταστάσεις.

Γνωρίζουµε ότι δεν αναζητάτε µόνο προϊόντα ποιότητας αλλά και µια αποδοτική λύση που 
εγκαθίσταται απλά. Για αυτό το λόγο οι λύσεις µας συνδυάζουν διαφορετικές πηγές ενέργειας και 
την καλύτερη τεχνολογία που προέρχεται από εµπειρία δεκάδων χρόνων.

Τα προϊόντα των λύσεών µας, επικοινωνούν µέσω του καινοτόµου πρωτοκόλλου επικοινωνίας 
EBUS2 , είναι ακόµα πιο αποδοτικά και εύκολα στην εγκατάσταση από ποτέ πριν.
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Ήλιος Αέρας ΗλεκτρισµόςΑέριο

∆ιαµέρισµα

Αντικατάσταση

ΖΝΧ Θέρµανση

Ανακαίνιση Νεόκτιστο

Μονοκατοικία
(Μεσαία)

Μονοκατοικία
(Μεγάλη)

Πολυκατοικία Εµπορικό
κτήριο

Ενέργεια

Κατοικία

Κατάσταση

Εφαρµογή

ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: Pigma Green Evo
ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΤΛΙΑΣ: Zelios Combi (400 έως 1000 lt)
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Zelios XP 2.5-1V/H ή VDF 15/20
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Expert Control, Easy Control και εξωτερικός αισθητήρας
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Σταθµός φρέσκου νερού (κιτ για στιγµιαία παραγωγή ΖΝΧ,
υδραυλική µονάδα για θέρµανση)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ: Talia Green System HP από 45 έως 100 kW (συστοίχια των 400 kW)
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΜΠΟΪΛΕΡ: Eliomax CD1 800 έως 2500 lt
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Zelios XP 2.5-1V/H
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Elios 25, E8 χειριστήριο αποστάσεως
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: κεφαλή, συλλέκτης, οµάδα αντλίας και κιτ ΖΝΧ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: πλαίσιο εγκατάστασης λεβήτων, σύστηµα απόρριψης
καυσαερίων (για 2,3,4 λέβητες σε συστοιχία)

14 ΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσειςΛύσεις



ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Πολυκατοικία
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ
ΛΕΒΗΤΑ

 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: Pigma Green Evo 
 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗ:   
Expert Control
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:   
Γενικό σετ αντικατάστασης

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
Μεσαία
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΛΙΑΚΟΥ

 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ:  Pigma Green Evo
ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΛΙΑΚΟΥ:  
Zelios Compact ή Zelios Extra (150 έως 500 lt)

CF 2.0 ή VDF 15/20
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ:  Zelios Xp 2.5-1 V/H ή Zelios 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Expert Control, έλεγχος ζώνης
και εξωτερικός αισθητήρας
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Solar satellite, αριστερό κιτ
εγκατάστασης, θερµοστατική βαλβίδα µίξης

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
Μεγάλη
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΗΛΗΣ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΗΛΗΣ: Pharos Green
 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:  
Easy Control
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:   
Κιτ ανακυκλοφορίας νερού
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΗΛΗΣ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΗΛΗΣ: Pharos Zelios

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΗΛΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΟΜΑ∆Α ΑΝΤΛΙΑΣ (συνεισφορά ηλιακού και στη θέρµανση)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: Pigma Evo
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΙ: BCH (80 έως 200 lt) ή BC1S (300 έως 450 lt)
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Zelios CF 2.0
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Πίνακας ελέγχου Elios
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Σετ σύνδεσης ηλιακού

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: Pigma Evo
ΜΠΑΦΕΡ: Eliomax CKZ (1500 έως 3000 lt)
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Zelios XP 2.5-1 V/H
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Elios 25, Easy Control και εξωτερικός αισθητήρας
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: πλακοειδής εναλλάκτης και δοχείο διαστολής

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Zelios CF 2.0 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:  Easy Control, έλεγχος ζώνης και
εξωτερικός αισθητήρας
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Solar satellite, αριστερό κιτ
εγκατάστασης, θερµοστατική βαλβίδα µίξης

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η Chaffoteaux ανέπτυξε µια σειρά λύσεων για τις πιο κοινές εγκαταστάσεις.

Γνωρίζουµε ότι δεν αναζητάτε µόνο προϊόντα ποιότητας αλλά και µια αποδοτική λύση που 
εγκαθίσταται απλά. Για αυτό το λόγο οι λύσεις µας συνδυάζουν διαφορετικές πηγές ενέργειας και 
την καλύτερη τεχνολογία που προέρχεται από εµπειρία δεκάδων χρόνων.

Τα προϊόντα των λύσεών µας, επικοινωνούν µέσω του καινοτόµου πρωτοκόλλου επικοινωνίας 
EBUS2 , είναι ακόµα πιο αποδοτικά και εύκολα στην εγκατάσταση από ποτέ πριν.
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Ήλιος Αέρας ΗλεκτρισµόςΑέριο

∆ιαµέρισµα

Αντικατάσταση

ΖΝΧ Θέρµανση

Ανακαίνιση Νεόκτιστο

Μονοκατοικία
(Μεσαία)

Μονοκατοικία
(Μεγάλη)

Πολυκατοικία Εµπορικό
κτήριο

Ενέργεια

Κατοικία

Κατάσταση

Εφαρµογή

ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: Pigma Green Evo
ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΤΛΙΑΣ: Zelios Combi (400 έως 1000 lt)
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Zelios XP 2.5-1V/H ή VDF 15/20
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Expert Control, Easy Control και εξωτερικός αισθητήρας
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Σταθµός φρέσκου νερού (κιτ για στιγµιαία παραγωγή ΖΝΧ,
υδραυλική µονάδα για θέρµανση)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ: Talia Green System HP από 45 έως 100 kW (συστοίχια των 400 kW)
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΜΠΟΪΛΕΡ: Eliomax CD1 800 έως 2500 lt
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Zelios XP 2.5-1V/H
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Elios 25, E8 χειριστήριο αποστάσεως
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: κεφαλή, συλλέκτης, οµάδα αντλίας και κιτ ΖΝΧ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: πλαίσιο εγκατάστασης λεβήτων, σύστηµα απόρριψης
καυσαερίων (για 2,3,4 λέβητες σε συστοιχία)
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Αέριο

∆ιαµέρισµα

Κατοικία

Αντικατάσταση

Κατάσταση

ΘέρµανσηΖΝΧ  

Εφαρµογή

Ενέργεια

> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: 
Pigma Green Evo (25 έως 35 kW)
Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης.
Μέγιστη εξοικονόµηση στη ρύθµιση θέρµανσης χάρη στη τεχνολογία
συµπύκνωσης και εξασφαλισµένη άνεση στη ρύθµιση ΖΝΧ χάρη
στον προγραµµατισµό.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:   
Expert Control
Σύστηµα ελέγχου µέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας EBUS2.
Αναλογικός αισθητήρας χώρου.
Ωριαίος, ηµερήσιος και εβδοµαδιαίος προγραµµατισµός στη ρύθµιση θέρµανσης.
∆ιαχείριση έως και 3 ζωνών θέρµανσης.
∆ιαισθητική χρήση της οπίσθιας προβολής LCD οθόνης.
Οδηγός για διευκόλυνση της εγκατάστασης.

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Γενικό σετ αντικατάστασης
Ευέλικτοι σωλήνες και συνδέσεις για αντικατάσταση κάθε επίτοιχου λέβητα.

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

ΛΥΣΗ 1
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Αποδοτική και συµπαγής λύση για 
θέρµανση και ΖΝΧ σε διαµέρισµα.

Εξοικονόµηση έως και 25%: Μειωµένη 
κατανάλωση αερίου χάρη στη τεχνολογία 
συµπύκνωσης, η θερµορύθµιση διαχει- 
ρίζεται από το Expert Control και την 
αυτόµατη λειτουργία SRA.

Ευκολία στον προγραµµατισµό 
θερµοκρασίας χάρη στο Expert Control 
και την καθαρή και διαισθητική οθόνη.

Μέγιστη αξιοπιστία της επικοινωνίας 
µεταξύ των εξαρτηµάτων χάρη στο νέο 
πρωτόκολλο επικοινωνίας EBUS2.

-

-

-

-
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Αέριο

∆ιαµέρισµα

Κατοικία

Αντικατάσταση

Κατάσταση

ΘέρµανσηΖΝΧ  

Εφαρµογή

Ενέργεια

> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: 
Pigma Green Evo (25 έως 35 kW)
Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης.
Μέγιστη εξοικονόµηση στη ρύθµιση θέρµανσης χάρη στη τεχνολογία
συµπύκνωσης και εξασφαλισµένη άνεση στη ρύθµιση ΖΝΧ χάρη
στον προγραµµατισµό.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:   
Expert Control
Σύστηµα ελέγχου µέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας EBUS2.
Αναλογικός αισθητήρας χώρου.
Ωριαίος, ηµερήσιος και εβδοµαδιαίος προγραµµατισµός στη ρύθµιση θέρµανσης.
∆ιαχείριση έως και 3 ζωνών θέρµανσης.
∆ιαισθητική χρήση της οπίσθιας προβολής LCD οθόνης.
Οδηγός για διευκόλυνση της εγκατάστασης.

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Γενικό σετ αντικατάστασης
Ευέλικτοι σωλήνες και συνδέσεις για αντικατάσταση κάθε επίτοιχου λέβητα.

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

ΛΥΣΗ 1
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Αποδοτική και συµπαγής λύση για 
θέρµανση και ΖΝΧ σε διαµέρισµα.

Εξοικονόµηση έως και 25%: Μειωµένη 
κατανάλωση αερίου χάρη στη τεχνολογία 
συµπύκνωσης, η θερµορύθµιση διαχει- 
ρίζεται από το Expert Control και την 
αυτόµατη λειτουργία SRA.

Ευκολία στον προγραµµατισµό 
θερµοκρασίας χάρη στο Expert Control 
και την καθαρή και διαισθητική οθόνη.

Μέγιστη αξιοπιστία της επικοινωνίας 
µεταξύ των εξαρτηµάτων χάρη στο νέο 
πρωτόκολλο επικοινωνίας EBUS2.
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-

-
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ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

ΛΥΣΗ 2
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
-  Κοµψή και συµπαγής λύση αντικατά-

στασης του επιδαπέδιου λέβητα. Περι-
λαµβάνει το µπόιλερ µε δοχείο 105 lt: 
Η τέλεια λύση για θέρµανση και παραγωγή
ΖΝΧ µιας µονοκατοικίας

-  Μέγιστη άνεση ζεστού νερού χάρη στο
διαστρωµατωµένο δοχείο αποθήκευσης
105 lt.

-  Εξοικονόµηση έως και 23% χάρη στη µειωµένη
κατανάλωση αερίου σε σύγκριση µε ένα συµβατικό
λέβητα. Αυτό εξαρτάται κυρίως από τη τεχνολογία
συµπύκνωσης, τη ρύθµιση θερµοκρασίας χώρου
µέσω του Easy Control και της αυτόµατης
λειτουργίας SRA.

So
lu

ci
on

es

> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αέριο

Μονοκατοικία
(ΜΕΓΑΛΗ)

Κατοικία

Αντικατάσταση

Κατάσταση

 

Εφαρµογή

Ενέργεια

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ:  
Pharos Green (25 έως 35 kW)
Λέβητας συµπύκνωσης µε ενσωµατωµένη αποθήκη διαστρωµάτωσης 105 lt.
Έως 26,5 lt/min ρυθµό ροής ΖΝΧ.
Εύκολη εγκατάσταση σε µικρό χώρο.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Easy Control
Χρονοθερµοστάτης On/off µε εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό και διασθητική
οθόνη LCD 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:  
Αντικατάσταση κιτ
Αντλία ανακυκλοφορίας ιδανική για εγκατάσταση µε µήκος σωλήνα πάνω από 15m.

ΘέρµανσηΖΝΧ
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ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

ΛΥΣΗ 2
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
-  Κοµψή και συµπαγής λύση αντικατά-

στασης του επιδαπέδιου λέβητα. Περι-
λαµβάνει το µπόιλερ µε δοχείο 105 lt: 
Η τέλεια λύση για θέρµανση και παραγωγή
ΖΝΧ µιας µονοκατοικίας

-  Μέγιστη άνεση ζεστού νερού χάρη στο
διαστρωµατωµένο δοχείο αποθήκευσης
105 lt.

-  Εξοικονόµηση έως και 23% χάρη στη µειωµένη
κατανάλωση αερίου σε σύγκριση µε ένα συµβατικό
λέβητα. Αυτό εξαρτάται κυρίως από τη τεχνολογία
συµπύκνωσης, τη ρύθµιση θερµοκρασίας χώρου
µέσω του Easy Control και της αυτόµατης
λειτουργίας SRA.

So
lu

ci
on

es

> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αέριο

Μονοκατοικία
(ΜΕΓΑΛΗ)

Κατοικία

Αντικατάσταση

Κατάσταση

 

Εφαρµογή

Ενέργεια

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ:  
Pharos Green (25 έως 35 kW)
Λέβητας συµπύκνωσης µε ενσωµατωµένη αποθήκη διαστρωµάτωσης 105 lt.
Έως 26,5 lt/min ρυθµό ροής ΖΝΧ.
Εύκολη εγκατάσταση σε µικρό χώρο.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Easy Control
Χρονοθερµοστάτης On/off µε εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό και διασθητική
οθόνη LCD 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:  
Αντικατάσταση κιτ
Αντλία ανακυκλοφορίας ιδανική για εγκατάσταση µε µήκος σωλήνα πάνω από 15m.

ΘέρµανσηΖΝΧ
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ΛΥΣΗ 3
 ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΗΛΙΑΚΟΥ

 

 

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

Λύση για πλήρη ανακαίνιση για κυκλώµατα 
θέρµανσης και ΖΝΧ µονοκατοικίας.
Εξοικονόµηση έως 70% ΖΝΧ χάρη στην 
συνεισφορά του ηλιακού.
Επιπλέον εξοικονόµηση στο κύκλωµα 
θέρµανσης χάρη στην τεχνολογία 
συµπύκνωσης του λέβητα, της διαµόρφωσης 
θερµορύθµισης και της διαχείρισης ζώνης.

-

-

-

Εύκολη εγκατάσταση του ηλιακού συστήµατος 
χάρη στις νέες προεγκατεστηµένες ηλιακές 
αποθήκες.
Μέγιστη ευελιξία χάρη στην άρτια ενσωµάτωση 
των ηλιακών αποθηκών µε όλους τους ηλιακούς 
συλλέκτες της σειράς.
Μέγιστη αξιοπιστία επικοινωνίας µεταξύ
των εξαρτηµάτων του συστήµατος χάρη στο νέο 
πρωτόκολλο επικοινωνίας EBUS2 και το 
σύστηµα διαχείρισης Expert Control.

-

-

-

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: 
Pigma Green (25 έως 35 kW)
Λέβητας έτοιµος για ενσωµάτωση ηλιακού, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον
αξεσουάρ. Μέγιστη εξοικονόµηση ακόµα και στη ρύθµιση θέρµανσης χάρη
στη τεχνολογία συµπύκνωσης και το πρωτόκολλο επικοινωνίας EBUS2.

ΗΛΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΤΛΙΑΣ: 
Zelios Compact ή Zelios Extra (150 έως 500 lt)
Ευρεία σειρά επισµαλτωµένων ηλιακών κυλίνδρων αποθήκευσης, µονής
ή διπλής σερπαντίνας µε όλα τα εξαρτήµατα προεγκατεστηµένα
(αντλία, οµάδα ασφαλείας, κ.λπ.).

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ:
Zelios XP 2.5-1 V/H, Zelios CF 2.0 και VDF 15/20
Ευρεία σειρά για ικανοποίηση κάθε ανάγκης: υψηλή απόδοση,
µικρή οπτική επίδραση, χαµηλό κόστος.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Expert Control (περιλαµβάνεται στην ηλιακή αποθήκη)
Συσκευή για ρύθµιση της θέρµανσης και του ηλιακού συστήµατος
Ζώνη Ελέγχου και εξωτερικός αισθητήρας

 

Συσκευές ρύθµισης για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας έως και 25%
σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα. Συσκευές εύκολες στην εγκατάσταση
και χρήση.

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Υδραυλική διαµόρφωση για κύκλωµα θέρµανσης
Μπορεί να διαχειριστεί έως και 3 ζώνες µε διαφορετικές θερµοκρασίες. 
Όλα τα εξαρτήµατα είναι προεγκατεστηµένα: αντλία, βαλβίδες µίξης, κ.λπ.

ΛΥΣΗ 3
ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΗΛΙΑΚΟΥ

> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Αέριο

Μονοκατοικία
(Μεσαία)

Κατοικία

Ανακαίνιση

Κατάσταση

ΘέρµανσηΖΝΧ  

Εφαρµογή

Energy

Ήλιος 
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ΛΥΣΗ 3
 ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΗΛΙΑΚΟΥ

 

 

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

Λύση για πλήρη ανακαίνιση για κυκλώµατα 
θέρµανσης και ΖΝΧ µονοκατοικίας.
Εξοικονόµηση έως 70% ΖΝΧ χάρη στην 
συνεισφορά του ηλιακού.
Επιπλέον εξοικονόµηση στο κύκλωµα 
θέρµανσης χάρη στην τεχνολογία 
συµπύκνωσης του λέβητα, της διαµόρφωσης 
θερµορύθµισης και της διαχείρισης ζώνης.

-

-

-

Εύκολη εγκατάσταση του ηλιακού συστήµατος 
χάρη στις νέες προεγκατεστηµένες ηλιακές 
αποθήκες.
Μέγιστη ευελιξία χάρη στην άρτια ενσωµάτωση 
των ηλιακών αποθηκών µε όλους τους ηλιακούς 
συλλέκτες της σειράς.
Μέγιστη αξιοπιστία επικοινωνίας µεταξύ
των εξαρτηµάτων του συστήµατος χάρη στο νέο 
πρωτόκολλο επικοινωνίας EBUS2 και το 
σύστηµα διαχείρισης Expert Control.

-

-

-

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: 
Pigma Green (25 έως 35 kW)
Λέβητας έτοιµος για ενσωµάτωση ηλιακού, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον
αξεσουάρ. Μέγιστη εξοικονόµηση ακόµα και στη ρύθµιση θέρµανσης χάρη
στη τεχνολογία συµπύκνωσης και το πρωτόκολλο επικοινωνίας EBUS2.

ΗΛΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΤΛΙΑΣ: 
Zelios Compact ή Zelios Extra (150 έως 500 lt)
Ευρεία σειρά επισµαλτωµένων ηλιακών κυλίνδρων αποθήκευσης, µονής
ή διπλής σερπαντίνας µε όλα τα εξαρτήµατα προεγκατεστηµένα
(αντλία, οµάδα ασφαλείας, κ.λπ.).

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ:
Zelios XP 2.5-1 V/H, Zelios CF 2.0 και VDF 15/20
Ευρεία σειρά για ικανοποίηση κάθε ανάγκης: υψηλή απόδοση,
µικρή οπτική επίδραση, χαµηλό κόστος.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Expert Control (περιλαµβάνεται στην ηλιακή αποθήκη)
Συσκευή για ρύθµιση της θέρµανσης και του ηλιακού συστήµατος
Ζώνη Ελέγχου και εξωτερικός αισθητήρας

 

Συσκευές ρύθµισης για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας έως και 25%
σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα. Συσκευές εύκολες στην εγκατάσταση
και χρήση.

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Υδραυλική διαµόρφωση για κύκλωµα θέρµανσης
Μπορεί να διαχειριστεί έως και 3 ζώνες µε διαφορετικές θερµοκρασίες. 
Όλα τα εξαρτήµατα είναι προεγκατεστηµένα: αντλία, βαλβίδες µίξης, κ.λπ.

> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Αέριο

Μονοκατοικία
(Μεσαία)

Κατοικία

Ανακαίνιση

Κατάσταση

ΘέρµανσηΖΝΧ  

Εφαρµογή

Energy

Ήλιος 
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ΛΥΣΗ 4
 ΑΤΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΜΕ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟ ΛΕΒΗΤΑ

 

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

Κοµψή λύση ανακαίνισης µε επιδαπέδιο λέβητα που περιλαµβάνει αποθήκευση 180 lt.
Εξοικονόµηση έως 70% στο κύκλωµα ΖΝΧ χάρη στην ηλιακή συνεισφορά.
Επιπλέον εξοικονόµηση στο κύκλωµα θέρµανσης χάρη στη τεχνολογία συµπύκνωσης 
του λέβητα και της διαµόρφωσης θερµορύθµισης.

-
-
-

So
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ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ:    
Pharos Zelios (12 έως 35 kW):
Επιδαπέδιος λέβητας συµπύκνωσης µε ενσωµάτωση ηλιακής αποθήκευσης 180 lt

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ:
Zelios CF 2.0: 
Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης µε συνολική επιφάνεια 2 m2, επιλεκτική απορρόφηση,
πρισµατικό γυαλί υψηλής διαφάνειας και ευελιξία εγκατάστασης (εδάφους, επίπεδης
ή επικλινούς στέγης).

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Easy Control:
Χρονοθερµοστάτης On/Off µε εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό θερµοκρασίας
και διαισθητική οθόνη LCD.
Clip-in ηλιακού:
Ηλεκτρονική πλακέτα για διαχείριση ηλιακού κυκλώµατος µέσω του λέβητα.
Περιλαµβάνει λειτουργία ψύξης προς αποφυγή υπερθέρµανσης.

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Solar satellite:
Κιτ ηλιακού για κύκλωµα ηλιακού, περιλαµβάνει αντλία 2 ταχυτήτων
και δοχείο διαστολής 18 lt.
PHAROS κιτ εγκατάστασης:
Κιτ σύνδεσης για επιδαπέδιο λέβητα.
Θερµοστατική βαλβίδα µίξης:
Βαλβίδα ασφαλείας.

> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αέριο

Κατοικία

Κατάσταση

 

Εφαρµογή

Ενέργεια

Ήλιος 

Μονοκατοικία
(ΜΕΓΑΛΗ)

Ανακαίνιση

ΘέρµανσηΖΝΧ
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ΛΥΣΗ 4
 ΑΤΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΜΕ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟ ΛΕΒΗΤΑ

 

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

Κοµψή λύση ανακαίνισης µε επιδαπέδιο λέβητα που περιλαµβάνει αποθήκευση 180 lt.
Εξοικονόµηση έως 70% στο κύκλωµα ΖΝΧ χάρη στην ηλιακή συνεισφορά.
Επιπλέον εξοικονόµηση στο κύκλωµα θέρµανσης χάρη στη τεχνολογία συµπύκνωσης 
του λέβητα και της διαµόρφωσης θερµορύθµισης.

-
-
-
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ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ:    
Pharos Zelios (12 έως 35 kW):
Επιδαπέδιος λέβητας συµπύκνωσης µε ενσωµάτωση ηλιακής αποθήκευσης 180 lt

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ:
Zelios CF 2.0: 
Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης µε συνολική επιφάνεια 2 m2, επιλεκτική απορρόφηση,
πρισµατικό γυαλί υψηλής διαφάνειας και ευελιξία εγκατάστασης (εδάφους, επίπεδης
ή επικλινούς στέγης).

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Easy Control:
Χρονοθερµοστάτης On/Off µε εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό θερµοκρασίας
και διαισθητική οθόνη LCD.
Clip-in ηλιακού:
Ηλεκτρονική πλακέτα για διαχείριση ηλιακού κυκλώµατος µέσω του λέβητα.
Περιλαµβάνει λειτουργία ψύξης προς αποφυγή υπερθέρµανσης.

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Solar satellite:
Κιτ ηλιακού για κύκλωµα ηλιακού, περιλαµβάνει αντλία 2 ταχυτήτων
και δοχείο διαστολής 18 lt.
PHAROS κιτ εγκατάστασης:
Κιτ σύνδεσης για επιδαπέδιο λέβητα.
Θερµοστατική βαλβίδα µίξης:
Βαλβίδα ασφαλείας.

> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αέριο

Κατοικία

Κατάσταση

 

Εφαρµογή

Ενέργεια

Ήλιος 

Μονοκατοικία
(ΜΕΓΑΛΗ)

Ανακαίνιση

ΘέρµανσηΖΝΧ
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ΛΥΣΗ 5
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ

 

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ

-  Απαιτείται ελάχιστος χώρος, µόνο για τον
συµπαγή επίτοιχο λέβητα και τον εναλλάκτη
θερµότητας. 

-

 

Εξοικονόµηση έως και 70% στο κύκλωµα
ZNX χάρη στην ηλιακή συνεισφορά.

-  

-  Τέλεια λύση για ενίσχυση της απόδοσης
του ηλιακού συστήµατος χωρίς την ανάγκη
ατοµικής µέτρησης.

-  Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση για την
αποθήκευση χάρη στο ατσάλινο µαύρο δοχείο.

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

So
lu

ci
on

es

> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Αέριο

∆ιαµέρισµα 

Κατοικία

Νεόκτιστη

Κατάσταση

ΘέρµανσηΖΝΧ  

Εφαρµογή

Ενέργεια

Ήλιος 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: 
Pigma Evo (25 έως 35 kW)
Επίτοιχος συµπαγής µεικτός λέβητας µε λειτουργία SRA για αυτόµατη
ρύθµιση του συστήµατος. 
Νέα διαισθητική LCD. Προγραµµατιζόµενη ρύθµιση ΖΝΧ

ΜΠΑΦΕΡ:  
Eliomax CKZ (1500 έως 3000 lt)
Νέα σειρά µπάφερ χωρίς σερπαντίνα 1500-2000-2500-3000 lt.
Μειωµένη συντήρηση, 100mm µόνωση και µηδενικός κίνδυνος
για την ασθένεια της λεγιονέλλας. 

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
Zelios XP 2.5-1 V/H
Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης µε 2,5 m2 συνολική επιφάνεια, συγκόλληση
laser επιλεκτικός συλλέκτης απορρόφησης και γυαλί υψηλής
διαπερατότητας. ∆ιαθέσιµος για κάθετη (V) και οριζόντια (H) εγκατάσταση.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Elios 25 + αισθητήρας ΖΝΧ
Πίνακας ελέγχου ηλιακού για διαχείριση του συστήµατος άντλησης
σύµφωνα µε τη θερµοκρασία που µετριέται από τους αισθητήρες.
Εξωτερικός αισθητήρας και Easy Control: Συσκευές θερµορύθµισης
On/off µε εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό και διαισθητική LCD οθόνη
(1 για κάθε διαµέρισµα).

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Πλακοειδής εναλλάκτης λέβητα:
Νέος εναλλάκτης θερµότητας διαθέσιµος ως βασική έκδοση ή µε
ενσωµατωµένη 2-οδη βαλβίδα για διακοπή της κυκλοφορίας του υγρού. 
∆οχείο διαστολής: Σχεδιασµένο για πρωτεύοντα κυκλώµατα (18 έως 80 lt).

 Πλακοειδής εναλλάκτης θερµότητας: Ατσάλινος, για πρωτεύων
κύκλωµα (16 έως 48 kW)
Αντλία ηλιακού γκρουπ: για ηλιακή εγκατάσταση εξαναγκασµένης κυκλοφορίας.

Λύση για νέα κτήρια, ιδανική για
πολυκατοικία µε κεντρικό ηλιακό
σύστηµα και ατοµικό λέβητα αερίου
σαν υποστήριξη.
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ΛΥΣΗ 5
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ

 

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ

-  Απαιτείται ελάχιστος χώρος, µόνο για τον
συµπαγή επίτοιχο λέβητα και τον εναλλάκτη
θερµότητας. 

-

 

Εξοικονόµηση έως και 70% στο κύκλωµα
ZNX χάρη στην ηλιακή συνεισφορά.

-  

-  Τέλεια λύση για ενίσχυση της απόδοσης
του ηλιακού συστήµατος χωρίς την ανάγκη
ατοµικής µέτρησης.

-  Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση για την
αποθήκευση χάρη στο ατσάλινο µαύρο δοχείο.

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ
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> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Αέριο

∆ιαµέρισµα 

Κατοικία

Νεόκτιστη

Κατάσταση

ΘέρµανσηΖΝΧ  

Εφαρµογή

Ενέργεια

Ήλιος 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: 
Pigma Evo (25 έως 35 kW)
Επίτοιχος συµπαγής µεικτός λέβητας µε λειτουργία SRA για αυτόµατη
ρύθµιση του συστήµατος. 
Νέα διαισθητική LCD. Προγραµµατιζόµενη ρύθµιση ΖΝΧ

ΜΠΑΦΕΡ:  
Eliomax CKZ (1500 έως 3000 lt)
Νέα σειρά µπάφερ χωρίς σερπαντίνα 1500-2000-2500-3000 lt.
Μειωµένη συντήρηση, 100mm µόνωση και µηδενικός κίνδυνος
για την ασθένεια της λεγιονέλλας. 

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
Zelios XP 2.5-1 V/H
Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης µε 2,5 m2 συνολική επιφάνεια, συγκόλληση
laser επιλεκτικός συλλέκτης απορρόφησης και γυαλί υψηλής
διαπερατότητας. ∆ιαθέσιµος για κάθετη (V) και οριζόντια (H) εγκατάσταση.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Elios 25 + αισθητήρας ΖΝΧ
Πίνακας ελέγχου ηλιακού για διαχείριση του συστήµατος άντλησης
σύµφωνα µε τη θερµοκρασία που µετριέται από τους αισθητήρες.
Εξωτερικός αισθητήρας και Easy Control: Συσκευές θερµορύθµισης
On/off µε εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό και διαισθητική LCD οθόνη
(1 για κάθε διαµέρισµα).

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Πλακοειδής εναλλάκτης λέβητα:
Νέος εναλλάκτης θερµότητας διαθέσιµος ως βασική έκδοση ή µε
ενσωµατωµένη 2-οδη βαλβίδα για διακοπή της κυκλοφορίας του υγρού. 
∆οχείο διαστολής: Σχεδιασµένο για πρωτεύοντα κυκλώµατα (18 έως 80 lt).

 Πλακοειδής εναλλάκτης θερµότητας: Ατσάλινος, για πρωτεύων
κύκλωµα (16 έως 48 kW)
Αντλία ηλιακού γκρουπ: για ηλιακή εγκατάσταση εξαναγκασµένης κυκλοφορίας.

Λύση για νέα κτήρια, ιδανική για
πολυκατοικία µε κεντρικό ηλιακό
σύστηµα και ατοµικό λέβητα αερίου
σαν υποστήριξη.
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ΛΥΣΗ 6
 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ

  

 

ΛΥΣΗ 6
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αέριο

 

Ήλιος 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: 
Pigma Evo (25 έως 35 kW) 
Συµπαγής επίτοιχος µεικτός λέβητας µε λειτουργία SRA για αυτόµατη
ρύθµιση του συστήµατος. 
Νέα διαισθητική οθόνη LCD. Προγραµµατιζόµενη ρύθµιση ΖΝΧ.

ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ:  
BCH 80-200 l ή BC1S 200-450 l
BCH: επιδαπέδιος επισµαλτωµένος κύλινδρος ή για επίτοιχη εγκατάσταση
µε ενεργή άνοδο Protech µε µεγάλη επιφάνεια σερπαντίνας και µειωµένη
συντήρηση.
BC1S: επιδαπέδιος επισµαλτωµένος κύλινδρος µε διπλή άνοδο µαγνησίου
κατά της διάβρωσης.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ:
Zelios CF 2.0
Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης µε συνολική επιφάνεια 2m2 και επιλεκτικό
απορροφητή, πρισµατικό γυαλί υψηλής διαπερατότητας και δυνατότητα
εγκατάστασης σε έδαφος,σε επίπεδη ή επικλινή στέγη.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Elios 25
Πίνακας ελέγχου ηλιακού µε 4 εισόδους αισθητήρων και 4 εξόδους 230V.

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Οµάδα αντλίας 15-40
Περιλαµβάνει µηχανοκίνητη βαλβίδα ηλιακού.
∆οχείο διαστολής: για πρωτεύον κύκλωµα ηλιακού (18 έως 80 lt).

Απλή και αξιόπιστη λύση για τη θέρµανση και 
την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης µιας 
µονοκατοικίας, είτε νέας ή στη διαδικασία της 
πλήρους ανακαίνισης.

Εξοικονόµηση έως και 85% για την παραγωγή 
ΖΝΧ και έως 30% για τη θέρµανση, χάρη στην 
ηλιακή εγκατάσταση.

Μέγιστη ευελιξία για την εγκατάσταση χάρη 
στην αρθρωτή λύση που επιτρέπει την επιλογή 
κάθε µεµονωµένου εξαρτήµατος.

Ανταγωνιστική λύση προτεινόµενη ειδικά για 
νέα κτήρια.

-

-

-

-

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

Κατοικία

Κατάσταση

Εφαρµογή

Ενέργεια

ΘέρµανσηΖΝΧ

Νεόκτιστη

Μονοκατοικία
(Μεσαία)
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ΛΥΣΗ 6
 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ

  

 

> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αέριο

 

Ήλιος 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: 
Pigma Evo (25 έως 35 kW) 
Συµπαγής επίτοιχος µεικτός λέβητας µε λειτουργία SRA για αυτόµατη
ρύθµιση του συστήµατος. 
Νέα διαισθητική οθόνη LCD. Προγραµµατιζόµενη ρύθµιση ΖΝΧ.

ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ:  
BCH 80-200 l ή BC1S 200-450 l
BCH: επιδαπέδιος επισµαλτωµένος κύλινδρος ή για επίτοιχη εγκατάσταση
µε ενεργή άνοδο Protech µε µεγάλη επιφάνεια σερπαντίνας και µειωµένη
συντήρηση.
BC1S: επιδαπέδιος επισµαλτωµένος κύλινδρος µε διπλή άνοδο µαγνησίου
κατά της διάβρωσης.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ:
Zelios CF 2.0
Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης µε συνολική επιφάνεια 2m2 και επιλεκτικό
απορροφητή, πρισµατικό γυαλί υψηλής διαπερατότητας και δυνατότητα
εγκατάστασης σε έδαφος,σε επίπεδη ή επικλινή στέγη.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Elios 25
Πίνακας ελέγχου ηλιακού µε 4 εισόδους αισθητήρων και 4 εξόδους 230V.

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Οµάδα αντλίας 15-40
Περιλαµβάνει µηχανοκίνητη βαλβίδα ηλιακού.
∆οχείο διαστολής: για πρωτεύον κύκλωµα ηλιακού (18 έως 80 lt).

Απλή και αξιόπιστη λύση για τη θέρµανση και 
την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης µιας 
µονοκατοικίας, είτε νέας ή στη διαδικασία της 
πλήρους ανακαίνισης.

Εξοικονόµηση έως και 85% για την παραγωγή 
ΖΝΧ και έως 30% για τη θέρµανση, χάρη στην 
ηλιακή εγκατάσταση.

Μέγιστη ευελιξία για την εγκατάσταση χάρη 
στην αρθρωτή λύση που επιτρέπει την επιλογή 
κάθε µεµονωµένου εξαρτήµατος.

Ανταγωνιστική λύση προτεινόµενη ειδικά για 
νέα κτήρια.

-

-

-

-

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

Κατοικία

Κατάσταση

Εφαρµογή

Ενέργεια

ΘέρµανσηΖΝΧ

Νεόκτιστη

Μονοκατοικία
(Μεσαία)
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> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αέριο

 

Ηλιακός 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: 
Pigma Green Evo (25 έως 35 kW)
Συµπαγής επίτοιχος λέβητας έτοιµος για ενσωµάτωση ηλιακού (δεν απαιτούνται
αξεσουάρ) για µεγάλη άνεση ΖΝΧ.
Μέγιστη εξοικονόµηση επίσης στη ρύθµιση θέρµανσης χάρη στην τεχνολογία
συµπύκνωσης και δυνατότητα διαχείρισης µέσω του  Expert Control
(πρωτόκολλο επικοινωνίας EBUS2)

ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ:
 

Zelios Combi (400 έως 1000 lt)
Μεγάλη  σειρά ηλιακών αποθηκών (µπάφερ) προετοιµασµένων επίσης
για την οµάδα κυκλοφορίας και τον ΣΦΝ, συσκευή για στιγµιαία παραγωγή ΖΝΧ.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ:
Zelios XP 2.5-1 V/H, VDF 15/20
Ηλιακός συλλέκτης υψηλής απόδοσης. ∆ιαθέσιµη ευρεία σειρά
επιδαπέδιων συλλεκτών και σωλήνων κενού.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Expert Control
Έλεγχος και συσκευή ρύθµισης θέρµανσης και ηλιακού συστήµατος.
Έλεγχος ζώνης και Εξωτερικός αισθητήρας
Συσκευές θερµορύθµισης (για θέρµανση) που µπορούν να εξοικονοµήσουν
έως και 25% σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα.
Εύκολη εγκατάσταση και διαισθητική χρήση.  

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Συσκευή πολυζωνικής διαχείρισης
Συσκευή θερµορύθµισης (για θέρµανση) που µπορεί να εξοικονοµήσει έως
και 25% σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα.
Εύκολη εγκατάσταση και διαισθητική χρήση.
∆οχείο διαστολής για πρωτεύων κύκλωµα ηλιακού (18 έως 80 lt).
Σταθµός φρέσκου νερού: συσκευή στιγµιαίας παραγωγής ΖΝΧ.

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

ΛΥΣΗ 7
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΟΜΑ∆Α ΑΝΤΛΙΑΣ

 

 
(ηλιακή συνεισφορά και στη θέρµανση)

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΥΣΗΣ

 

 

  Επιπλέον εξοικονόµηση στη θέρµανση χάρη
στη τεχνολογία συµπύκνωσης , τη διαµόρφωση
θερµορύθµισης και τη διαχείριση ζώνης.

Σύστηµα µέγιστης αξιοπιστίας χάρη στην
επικοινωνία πρωτοκόλλου EBUS2 µεταξύ όλων
των εξαρτηµάτων του συστήµατος.

Επιπλέον άνεση χάρη στο Σταθµό Φρέσκου
Νερού (ΣΦΝ): σετ για στιγµιαία παραγωγή ΖΝΧ.

 

Ολοκληρωµένη λύση µε υψηλή απόδοση 
ενέργειας για θέρµανση και παραγωγή ΖΝΧ. 
Η ιδανική επιλογή για νεόκτιστη µονοκατοικία 
µε τοποθέτηση ηλιακού.

Εξοικονόµηση έως και 85% για την 
κατανάλωση ΖΝΧ και έως 30% για τη 
θέρµανση, χάρη στην ηλιακή εγκατάσταση.

-

-

-

-

-

Κατοικία

Νεόκτιστη

Κατάσταση

ΘέρµανσηΖΝΧ

Εφαρµογή

Ενέργεια

Μονοκατοικία
(ΜΕΓΑΛΗ)
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> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αέριο

 

Ηλιακός 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ: 
Pigma Green Evo (25 έως 35 kW)
Συµπαγής επίτοιχος λέβητας έτοιµος για ενσωµάτωση ηλιακού (δεν απαιτούνται
αξεσουάρ) για µεγάλη άνεση ΖΝΧ.
Μέγιστη εξοικονόµηση επίσης στη ρύθµιση θέρµανσης χάρη στην τεχνολογία
συµπύκνωσης και δυνατότητα διαχείρισης µέσω του  Expert Control
(πρωτόκολλο επικοινωνίας EBUS2)

ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ:
 

Zelios Combi (400 έως 1000 lt)
Μεγάλη  σειρά ηλιακών αποθηκών (µπάφερ) προετοιµασµένων επίσης
για την οµάδα κυκλοφορίας και τον ΣΦΝ, συσκευή για στιγµιαία παραγωγή ΖΝΧ.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ:
Zelios XP 2.5-1 V/H, VDF 15/20
Ηλιακός συλλέκτης υψηλής απόδοσης. ∆ιαθέσιµη ευρεία σειρά
επιδαπέδιων συλλεκτών και σωλήνων κενού.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Expert Control
Έλεγχος και συσκευή ρύθµισης θέρµανσης και ηλιακού συστήµατος.
Έλεγχος ζώνης και Εξωτερικός αισθητήρας
Συσκευές θερµορύθµισης (για θέρµανση) που µπορούν να εξοικονοµήσουν
έως και 25% σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα.
Εύκολη εγκατάσταση και διαισθητική χρήση.  

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Συσκευή πολυζωνικής διαχείρισης
Συσκευή θερµορύθµισης (για θέρµανση) που µπορεί να εξοικονοµήσει έως
και 25% σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα.
Εύκολη εγκατάσταση και διαισθητική χρήση.
∆οχείο διαστολής για πρωτεύων κύκλωµα ηλιακού (18 έως 80 lt).
Σταθµός φρέσκου νερού: συσκευή στιγµιαίας παραγωγής ΖΝΧ.

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

ΛΥΣΗ 7
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΟΜΑ∆Α ΑΝΤΛΙΑΣ

 

 
(ηλιακή συνεισφορά και στη θέρµανση)

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΥΣΗΣ

 

 

  Επιπλέον εξοικονόµηση στη θέρµανση χάρη
στη τεχνολογία συµπύκνωσης , τη διαµόρφωση
θερµορύθµισης και τη διαχείριση ζώνης.

Σύστηµα µέγιστης αξιοπιστίας χάρη στην
επικοινωνία πρωτοκόλλου EBUS2 µεταξύ όλων
των εξαρτηµάτων του συστήµατος.

Επιπλέον άνεση χάρη στο Σταθµό Φρέσκου
Νερού (ΣΦΝ): σετ για στιγµιαία παραγωγή ΖΝΧ.

 

Ολοκληρωµένη λύση µε υψηλή απόδοση 
ενέργειας για θέρµανση και παραγωγή ΖΝΧ. 
Η ιδανική επιλογή για νεόκτιστη µονοκατοικία 
µε τοποθέτηση ηλιακού.

Εξοικονόµηση έως και 85% για την 
κατανάλωση ΖΝΧ και έως 30% για τη 
θέρµανση, χάρη στην ηλιακή εγκατάσταση.

-

-

-

-

-

Κατοικία

Νεόκτιστη

Κατάσταση

ΘέρµανσηΖΝΧ

Εφαρµογή

Ενέργεια

Μονοκατοικία
(ΜΕΓΑΛΗ)
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> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αέριο

 

 

Ήλιος 

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ:  
Talia Green System HP (45 έως 100 kW)
(400 kW σε σειρά)
∆υνατότητα εγκατάστασης έως και 4 λέβητες σε συστοιχία για την επίτευξη
εξαιρετικά µεγάλου εύρους διαµόρφωσης.

ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ:
Eliomax CD1 (800 έως 2500 lt)
Επισµαλτωµένη αποθήκη µε 1 σερπαντίνα, εξοπλισµένη µε οπές αισθητήρα
και µόνωση 100mm, προτείνεται για όλες τις ηλιακές εγκαταστάσεις χάρη
στη µεγάλη επιφάνεια της σερπαντίνας του εναλλάκτη.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  
Zelios XP 2.5-1 V/H
Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης µε συνολική επιφάνεια 2,5 m2, επιλεκτικός ηλιακός
απορροφητής µε συγκόλληση laser και γυαλί υψηλής διαπερατότητας.
∆ιαθέσιµο για κάθετη (V) και οριζόντια (H) εγκατάσταση.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Elios 25: Πίνακας ελέγχου ηλιακού µε 4 αισθητήρες εισόδου και 4 εξόδου 230V.
Πίνακας ελέγχου E8: Ειδική πλάκέτα για τη διαχείριση των λεβήτων σε συστοιχία. 
Easy Control: Χρονοθερµοστάτης χώρου On/off room µε εβδοµαδιαίο
προγραµµατισµό (1 για κάθε διαµέρισµα).

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Υδραυλικός διαχωριστής και συλλέκτης, κιτ ΖΝΧ και κιτ αντλίας
Περιλαµβάνει όλα τα υδραυλικά αξεσουάρ για εγκατάσταση των λεβήτων σε συστοιχία.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Αξεσουάρ εγκατάστασης λεβήτων σε συστοιχία: πλαίσιο στερέωσης,
απαγωγή καυσαερίων. .

ΛΥΣΗ 8
ΚΕΝΡΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΛΕΒΗΤΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

- 

- 

- 

 - 

 

- 

 

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

Συλλεκτική κεντρική λύση για παραγωγή ΖΝΧ 
και ικανοποίηση της απαίτησης για θέρµανση. 
Ιδανικό για νέα κτήρια ή για κτήρια σε διαδικασία 
πλήρους ανακαίνισης.

Μέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας χάρη στο 
κεντρικό σύστηµα, τόσο αυτό του ηλιακού όσο και 
της συστοιχίας λεβήτων.

Ευκολία εγκατάστασης χάρη στην επισµαλτωµέ-
νη αποθήκη µε µια σερπαντίνα και µε µεγάλη 
επιφάνεια εναλλάκτη θερµότητας.

Μεγάλο εύρος διαµόρφωσης της θέρµανσης 
χάρη στη εγκατάσταση συστοιχίας, ιδανική 
λύση για όλα τα κτήρια που παρουσιάζουν 
αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις στις ανάγκες.

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτηµά-
των: Ρύθµιση των λεβήτων σε συστοιχία µε 
πίνακα ελέγχου που επιτρέπει αυτόµατη 
διαµόρφωση όλου του συστήµατος και οµογε-
νή χρήση των λεβήτων, τροποποιώντας τη 
διάταξη εναλλαγής. 
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> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αέριο

 

 

Ήλιος 

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ:  
Talia Green System HP (45 έως 100 kW)
(400 kW σε σειρά)
∆υνατότητα εγκατάστασης έως και 4 λέβητες σε συστοιχία για την επίτευξη
εξαιρετικά µεγάλου εύρους διαµόρφωσης.

ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ:
Eliomax CD1 (800 έως 2500 lt)
Επισµαλτωµένη αποθήκη µε 1 σερπαντίνα, εξοπλισµένη µε οπές αισθητήρα
και µόνωση 100mm, προτείνεται για όλες τις ηλιακές εγκαταστάσεις χάρη
στη µεγάλη επιφάνεια της σερπαντίνας του εναλλάκτη.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  
Zelios XP 2.5-1 V/H
Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης µε συνολική επιφάνεια 2,5 m2, επιλεκτικός ηλιακός
απορροφητής µε συγκόλληση laser και γυαλί υψηλής διαπερατότητας.
∆ιαθέσιµο για κάθετη (V) και οριζόντια (H) εγκατάσταση.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Elios 25: Πίνακας ελέγχου ηλιακού µε 4 αισθητήρες εισόδου και 4 εξόδου 230V.
Πίνακας ελέγχου E8: Ειδική πλάκέτα για τη διαχείριση των λεβήτων σε συστοιχία. 
Easy Control: Χρονοθερµοστάτης χώρου On/off room µε εβδοµαδιαίο
προγραµµατισµό (1 για κάθε διαµέρισµα).

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
Υδραυλικός διαχωριστής και συλλέκτης, κιτ ΖΝΧ και κιτ αντλίας
Περιλαµβάνει όλα τα υδραυλικά αξεσουάρ για εγκατάσταση των λεβήτων σε συστοιχία.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Αξεσουάρ εγκατάστασης λεβήτων σε συστοιχία: πλαίσιο στερέωσης,
απαγωγή καυσαερίων. .

ΛΥΣΗ 8
ΚΕΝΡΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΛΕΒΗΤΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

> ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

- 

- 

- 

 - 

 

- 

 

ΣΧΗΜΑ ΛΥΣΗΣ

Συλλεκτική κεντρική λύση για παραγωγή ΖΝΧ 
και ικανοποίηση της απαίτησης για θέρµανση. 
Ιδανικό για νέα κτήρια ή για κτήρια σε διαδικασία 
πλήρους ανακαίνισης.

Μέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας χάρη στο 
κεντρικό σύστηµα, τόσο αυτό του ηλιακού όσο και 
της συστοιχίας λεβήτων.

Ευκολία εγκατάστασης χάρη στην επισµαλτωµέ-
νη αποθήκη µε µια σερπαντίνα και µε µεγάλη 
επιφάνεια εναλλάκτη θερµότητας.

Μεγάλο εύρος διαµόρφωσης της θέρµανσης 
χάρη στη εγκατάσταση συστοιχίας, ιδανική 
λύση για όλα τα κτήρια που παρουσιάζουν 
αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις στις ανάγκες.

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτηµά-
των: Ρύθµιση των λεβήτων σε συστοιχία µε 
πίνακα ελέγχου που επιτρέπει αυτόµατη 
διαµόρφωση όλου του συστήµατος και οµογε-
νή χρήση των λεβήτων, τροποποιώντας τη 
διάταξη εναλλαγής. 
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