ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ
Με την τεχνολογία Chaffoteaux βελτιώνουµε την απόδοση ενέργειας των λεβήτων της
σειράς µας, αυξάνουµε τη θερµική άνεση και κάνουµε ευκολότερη τη χρήση τόσο στον
επαγγελµατία όσο και τον χρήστη.

1. ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ∆Ο∆ΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
- Μειωµένη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος έως 600 kW/χρόνο
- Ακουστική άνεση και αθόρυβη λειτουργία
- Βελτιστοποίηση θερµικής απόδοσης
- Σε συµµόρφωση µε τη νέα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία ERP

2. ΑΠΛΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
- Γρήγορες και διαισθητικές ηλεκτρικές συνδέσεις
- ∆ιαχωρισµός συνδέσεων υψηλής και χαµηλής τάσης
- Ηλεκτρονικός πίνακας προστατευµένος από διήθηση (IPX5D)

1.

2.
3. ΣΧΕΣΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1:10

4. ΝΕΑ ΦΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

- Ρυθµιζόµενη ισχύς σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες της
εγκατάστασης, µειώνοντας τον αριθµό των κύκλων on/off του
λέβητα και αυξάνοντας την εξοικονόµηση ενέργειας.
- Μέγιστη ευαισθησία θερµοκρασίας τόσο στη κεντρική
θέρµανση όσο και στην παραγωγή ζεστού νερού.

- Νέα τεχνολογία για πιο εύκολη επικοινωνία µε χρήση
ξεκάθαρων κειµένων και εικόνων.
- Ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας.
- Επίδειξη της σύνδεσης µε το ηλιακό σύστηµα.
- Ξεκάθαρος διαχωρισµός µεταξύ των µενού χρήστη και
τεχνικού.
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> Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
PHAROS ZELIOS/PHAROS GREEN
Αποθήκη µεγάλων διαστάσεων
> 180 l (ZELIOS) ή 105 l (GREEN) αποθηκευµένου ΖΝΧ µε διαστρωµάτωση
> Περιλαµβάνει ενσωµάτωση ηλιακού (ZELIOS)
> Ρυθµός ροής: από 17.4 έως26.5 l / min. σύµφωνα µε EN625 (∆T = 30°C)
>Προγραµµατιζόµενη θέρµανση αποθήκης ΖΝΧ

3.
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NIAGARA C/NIAGARA C GREEN
Αποθήκη 40 λίτρων: η ανεξάντλητη
> 2 αποθήκες ανοξείδωτου χάλυβα
> Ρυθµός ροής: 19 έως 23 l/min σύµφωνα µε EN625 (∆T = 30oC)
> Μόνιµη διαθεσιµότητα ζεστού νερού ακόµα και αν η αποθήκη ΖΝΧ εξαντληθεί
> Χρονοπρογραµµατισµός περιόδων θέρµανσης αποθήκης
PIGMA EVO/PIGMA GREEN EVO
Η καρδιά της σειράς
> Εναλλάκτης θερµότητας από ανοξείδωτο ατσάλι
> Ρυθµός ροής: 12,2 έως 16 l/min σύµφωνα µε EN625 (∆T=30oC)
> Υπερµεγέθης εναλλάκτης θερµότητας
> Εξοπλισµένος µε τη λειτουργία «άνεσης» ζεστού νερού
PIGMA EVO SYSTEM/TALIA GREEN EVO SYSTEM
Μόνο για κεντρική θέρµανση
> Μόνο θέρµανση µε δυνατότητα σύνδεσης ανεξάρτητου δοχείου
> Περιλαµβάνεται τρίοδη µηχανοκίνητη βαλβίδα

4.
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Τεχνολογία συµπύκνωσης:
πώς λειτουργεί;
Ανακτώντας την ενέργεια που εµπεριέχεται στον ατµό των παραγόµενων καυσαερίων, οι λέβητες συµπύκνωσης επιτυγχάνουν
υψηλότερη απόδοση.
Η ενέργεια που ανακτάται από τη συµπύκνωση χρησιµοποιείται για την προθέρµανση του νερού του πρωτεύοντος κυκλώµατος
φτάνοντας έως και 109% απόδοση.

Γιατί να επιλέξετε
λέβητες συµπύκνωσης Chaffoteaux;
> Για το περιβάλλον

Το αέριο είναι η πηγή ενέργειας που περιέχει το λιγότερο ποσοστό άνθρακα και το υψηλότερο ποσοστό υδρογόνου µεταξύ
όλων των ορυκτών καυσίµων. Επίσης παράγει 25% λιγότερο CO2 από ότι το πετρέλαιο, του οποίου η θερµική ισχύς είναι
παρόµοια. Το αέριο είναι καθαρή ενέργεια. Η αυξηµένη απόδοση των λεβήτων συµπύκνωσης µπορεί να µειώσει την
κατανάλωση ενέργειας και τις εκποµπές αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
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> Για οικονοµικούς λόγους

Το σύστηµα συµπύκνωσης της Chaffoteaux επιτρέπει στον λέβητα να φτάσει σε επίπεδο αποδοτικότητας ενέργειας ως και
109%. Πάντα σε συνάρτηση µε την τοποθεσία εγκατάστασης και το σύστηµα που αντικαταστάθηκε, ένας λέβητας Green µπορεί
να επιτύχει εξοικονόµηση πάνω από 35%(1) σε όρους ετήσιας κατανάλωσης αερίου.

> Για άνεση

Συµπεριλαµβάνοντας την καλύτερη απόδοση της υπηρεσίας, της πληροφόρησης και ελέγχου, το αίσθηµα της άνεσης
βελτιώνεται.
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ένας λέβητας συµπύκνωσης εγγυάται ουσιαστική εξοικονόµηση χρηµάτων
και σεβασµό στο περιβάλλον!

(1)

Όταν συγκρίνεται µε ένα συµβατικό λέβητα 15ετίας και άνω
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