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INSTALLATION
EASY

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ - ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP
45-65 kW
Λέβητες µεγάλης ισχύος, σχεδιασµένοι για εγκατάσταση είτε µεµονωµένοι είτε σε συστοιχία 

> ΑΝΕΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
∆υνατότητα σύνδεσης σε ένα εξωτερικό έµµεσο κύλινδρο, µε ηλιακή ενσωµάτωση,  
για µονή εγκατάσταση µε ειδικό κιτ βαλβίδας εκτροπής και εγκατάσταση σε συστοιχία.
Ρύθµιση άνεσης ζεστού νερού χρήσης απευθείας από τον λέβητα (µονή εγκατάσταση).

> ΑΝΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 Απόδοση µέχρι και 108% και εξοικονόµηση ενέργειας µέχρι και 35%.
**** αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42.
Αναλογικός καυστήρας πλήρους προανάµιξης µε ανοξείδωτο εναλλάκτη.
 Μειωµένες εκποµπές ρύπων, κλάση NOx

5
 (NO<30 mg/kWh) που αντιστοιχεί σε µείωση της τάξης του 40%  

«για το CO
2
 και 75% για το NO

x
 σε σχέση µε λέβητες παλιάς γενιάς.

 S.R.A. αναλογική κλιµατική ρύθµιση θερµοκρασίας σε δύο ζώνες θέρµανσης, που ενεργοποιείται απευθείας  
από τον πίνακα ελέγχου, ικανή για την βελτιστοποίηση των επιπέδων απόδοσης σύµφωνα µε τις θερµοκρασίες  
του περιβάλλοντος και του χώρου (µονή εγκατάσταση).
 ∆υνατότητα για σύνδεση µε σύστηµα θέρµανσης χάρη στο EBUS2 (υδραυλικές συσκευές, αξεσουάρ 
θερµορύθµισης).
  Έλεγχος λειτουργίας και προγραµµατισµού µέσω οθόνης LCD, µε µενού κειµένου για κύλιση µέσα σε: 
θερµοκρασίες λειτουργίας, αυτοδιάγνωση, ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό, πληοφορίες ρύθµισης  
και αρχείο των πιο πρόσφατων σφαλµάτων (µονή εγκατάσταση).
 Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου για εγκατάσταση σε συστοιχία, η οποία επιτρέπει: κλιµατική διαµόρφωση  
και ρύθµιση θερµοκρασίας χώρου, έλεγχο θερµοκρασίας και ισχύος, έλεγχο προτεραιότητας ανάφλεξης  
για εξασφάλιση ισορροπίας χρήσης των γεννητριών, έλεγχο του κυκλώµατος παραγωγής ζεστού νερού  
µε εξωτερικό κύλινδρο, κ.τ.λ. 

> ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 Εξαιρετικά µικρές διαστάσεις και βάρος για µια γεννήτρια που προσφέρει τόσο µεγάλη ισχύ: µόλις 44 cm πλάτος.
Αυτο-προσαρµοζόµενη αναλογική αντλία κυκλοφορίας δύο ταχυτήτων.

Ευκολότερο Ξεκίνηµα: Αυτόµατη λειτουργία εξαερισµού και ανάλυση καύσης µε απευθείας πρόσβαση.
Απλοποιηµένη συντήρηση: εµπρόσθια πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήµατα.
 ∆ιαθεσιµότητα πλήρους σειράς αξεσουάρ εγκατάστασης, υδραυλικών, ελέγχου και καυσαερίων.  
Είναι όλα ήδη διαστασιολογηµένα και εύκολα στην εφαρµογή.
 Ενσωµάτωση µε Expert Control: νέα και διαισθητική κλιµατική θερµορύθµιση για διαχείριση 3 κυκλωµάτων  
µε βάση τον χώρο και/ή εξωτερική θερµοκρασία για µεγαλύτερη άνεση και εξοικονόµηση ενέργειας.
 Σχεδιασµένος για ενσύρµατες αναλογικές συσκευές ρύθµισης θερµοκρασίας - πλακέτα διεπαφής bus 
περιλαµβάνεται. 
Περιλαµβάνεται κιτ µετατροπής βουτανίου.

> ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 23% σε συνδυασµό µε Easy Control και λειτουργία SRA.
Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 35% µε αναλογική ρύθµιση, εξωτερικό αισθητήρα και επιδαπέδια θέρµανση 
(εγκατάσταση σε συστοιχία).
 40% µείωση των εκποµπών CO

2
**

Με ισχύ θέρµανσης από 45 kW έως 65 kW, ο Talia Green 
Evo System HP είναι η καλύτερη λύση για µεγάλες οικιακές 
εγκαταστάσεις και εµπορικά κτίρια. ∆ίνει τη δυνατότητα  
να εγκαταστήσετε από 2 έως 6 λέβητες (σε συστοιχία 
γραµµής) και από 3 έως 8 λέβητες (σε συστοιχία πλάτη  
µε πλάτη) για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των δηµόσιων 
και βιοµηχανικών κτιρίων.  
Η νέα σειρά είναι συµπαγής, ισχυρή και εύκολη  
στην εγκατάσταση. Με τον Talia Green EVO System HP,  
η Chaffoteaux τονίζει για ακόµα µια φορά το νέο της στόχο: 
να κάνει ευκολότερη τη ζωή των τεχνικών θέρµανσης.

Προαιρετική
εξωτερική αποθήκη

**σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα.

µεµονωµένοι είτε σε συστοιχία 

: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
Θέρµανση

A
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TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

Πλάτος
44 cm

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΝΧ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ισχύς
45-65 kW

Τεχνολογία
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

45 FF 65 FF

Θάλαµος στεγανός

Αριθµός πιστοποιητικού CE CE-0063BT3414

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική ισχύς σε θέρµανση (Hi) kW 41,0/12,3 58,0/17,7

Μέγ./Ελάχ. θερµική ισχύς (80°C-60°C) kW 39,8/11,8 57,3/17,6

Μέγ./Ελάχ. θερµική ισχύς (50°C-30°C) kW 43,6/13,2 62,3/19,4

Μέγ./Ελάχ. θερµική ισχύς (40°C-30°C) kW 43,7/13,2 62,8/19,4

Αποδοτικότητα καύσης (στα καυσαέρια) % 97,5

Απόδοση στην µέγ./ελάχ. ονοµαστική φόρτιση (60/80°C) % 97/96,2 98,8/99,4

Απόδοση στην µέγ./ελάχ. ονοµαστική φόρτιση (50/30°C) % 106,4/107,5 107,4/109,5

Απόδοση στην µέγ./ελάχ. ονοµαστική φόρτιση (40/30°C) % 106,5/107,4 108,2/109,8

Απόδοση στο 30% της ονοµαστικής φόρτισης µε επιστροφή 
ΚΘ 30°C 

% 107,4 109,8

Απόδοση στο 30% της ονοµαστικής φόρτισης µε επιστροφή 
ΚΘ 47°C 

% 104,8 105,3

Αστέρες αποδοτικότητας καύσης (Οδηγία 92/42/EEC) n. ****

Μέγ. απώλεια θερµότητας µέσω περιβλήµατος  
(∆T = 70°C) 

% 0,24

Απώλεια θερµότητας µέσω καπνοδόχου µε ενεργό λέβητα % 2,5

Απώλεια θερµότητας µέσω καπνοδόχου µε σβηστό 
λέβητα 

% <0,10

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Μέγιστος ρυθµός ροής καυσαερίων (G20) Kg/h 74,3 108,4

Καθαρή πίεση απόρριψης Pa 130 150

Θερµοκρασία καυσαερίων (G20) °C 68

CO
2 
περιεχόµενο (G20) % 9,0

CO περιεχόµενο(0%O
2
) ppm 88 109

O
2
 περιεχόµενο (G20) % 4,8

Κλάση Nox n. 5

Περίσσεια αέρα (80°C-60°C) % 27,2

ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Μέγιστη πίεση για ελάχιστο επίπεδο θέρµανσης bar 1

Μέγιστη πίεση για µέγιστο επίπεδο θέρµανσης bar 4

Περιεχόµενο νερού λίτρα 3,9 5,0

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία θέρµανσης (υψηλή θερµ.) °C 85/35

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία θέρµανσης (χαµηλή θερµ.) °C 45/20

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

Μέγιστη παραγωγή συµπυκνωµάτων λίτρα/h 5 7,4

Συµπυκνωµάτων PH PH 3,2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας V/Hz 230/50

Συνολική κατανάλωση ενέργειας W 148 198

Βαθµός προστασίας ηλεκτρικού κυκλώµατος IP X4D

ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 745 x 440 x 511

Βάρος kg 45 50

A A
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ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ - ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP
85-100 kW
Λέβητες µεγάλης ισχύος, σχεδιασµένοι για εγκατάσταση είτε µεµονωµένοι είτε σε συστοιχία

> ΑΝΕΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
∆υνατότητα σύνδεσης σε ένα εξωτερικό έµµεσο κύλινδρο, µε ηλιακή ενσωµάτωση,  
για µονή εγκατάσταση µε ειδικό κιτ βαλβίδας εκτροπής και εγκατάσταση σε συστοιχία.
Ρύθµιση άνεσης ζεστού νερού χρήσης απευθείας από τον λέβητα (µονή εγκατάσταση).

> ΑΝΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Απόδοση µέχρι και 108% και εξοικονόµηση ενέργειας µέχρι και 35%.
**** αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42.
Αναλογικός καυστήρας πλήρους προανάµιξης µε ανοξείδωτο εναλλάκτη.
Μειωµένες εκποµπές ρύπων, κλάση NOx

5
 (NO<30 mg/kWh) που αντιστοιχεί σε µείωση της τάξης του 40% 

για το CO
2
 και 75% για το NO

x
 σε σχέση µε λέβητες παλιάς γενιάς.

S.R.A. αναλογική κλιµατική ρύθµιση θερµοκρασίας σε δύο ζώνες θέρµανσης, που ενεργοποιείται απευθείας 
από τον πίνακα ελέγχου, ικανή για την βελτιστοποίηση των επιπέδων απόδοσης σύµφωνα  
µε τις θερµοκρασίες του περιβάλλοντος και του χώρου (µονή εγκατάσταση).
∆υνατότητα για σύνδεση µε σύστηµα θέρµανσης χάρη στο EBUS2 (υδραυλικές συσκευές,  
αξεσουάρ θερµορύθµισης).
Έλεγχος λειτουργίας και προγραµµατισµού µέσω οθόνης LCD, µε µενού κειµένου για κύλιση  
µέσα σε: θερµοκρασίες λειτουργίας, αυτοδιάγνωση, ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό, 
πληροφορίες ρύθµισης και αρχείο των πιο πρόσφατων σφαλµάτων (µονή εγκατάσταση).
Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου για εγκατάσταση σε συστοιχία, η οποία επιτρέπει: κλιµατική διαµόρφωση  
και ρύθµιση θερµοκρασίας χώρου, έλεγχο θερµοκρασίας και ισχύος, έλεγχο προτεραιότητας ανάφλεξης  
για εξασφάλιση ισορροπίας χρήσης των γεννητριών, έλεγχο του κυκλώµατος παραγωγής ζεστού νερού  
µε εξωτερικό κύλινδρο, κ.τ.λ.  

> ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Εξαιρετικά µικρές διαστάσεις και βάρος για µια γεννήτρια που προσφέρει τόσο µεγάλη ισχύ. 
Ενσωµατωµένος διακόπτης ελάχιστης πίεσης.

Ευκολότερο Ξεκίνηµα: Αυτόµατη λειτουργία εξαερισµού και ανάλυση καύσης µε απευθείας πρόσβαση.
Απλοποιηµένη συντήρηση: εµπρόσθια πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήµατα.
Αυτο-προσαρµοζόµενη αναλογική αντλία κυκλοφορίας δύο ταχυτήτων (αξεσουάρ). 
Υψηλής απόδοσης, πλήρως αναλογική αντλία (αξεσουάρ) ώστε να έχουµε τις ελάχιστες δυνατές 
καταναλώσεις και εξασφαλίστει οι υψηλές αποδόσεις.
∆ιαθεσιµότητα πλήρους σειράς αξεσουάρ εγκατάστασης, υδραυλικών, ελέγχου και καυσαερίων.  
Είναι όλα ήδη διαστασιολογηµένα και εύκολα στην εφαρµογή.
Ενσωµάτωση µε Expert Control: νέα και διαισθητική κλιµατική θερµορύθµιση για διαχείριση 3 κυκλωµάτων 
µε βάση τον χώρο και/ή εξωτερική θερµοκρασία για µεγαλύτερη άνεση και εξοικονόµηση ενέργειας.
Σχεδιασµένος για ενσύρµατες αναλογικές συσκευές ρύθµισης θερµοκρασίας - πλακέτα διεπαφής bus 
περιλαµβάνεται. 

> ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 23% σε συνδυασµό µε Easy Control και λειτουργία SRA.
Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 35% µε αναλογική ρύθµιση, εξωτερικό αισθητήρα και επιδαπέδια θέρµανση.
  40% µείωση των εκποµπών CO

2
**.

Με ισχύ θέρµανσης από 85 kW έως 100 kW, ο Talia Green 
Evo System HP είναι η καλύτερη λύση για µεγάλες οικιακές 
εγκαταστάσεις και εµπορικά κτίρια. ∆ίνει τη δυνατότητα 
να εγκαταστήσετε από 2 έως 6 λέβητες (σε συστοιχία 
γραµµής) και από 3 έως 8 λέβητες (σε συστοιχία πλάτη 
µε πλάτη) για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των δηµόσιων 
και βιοµηχανικών κτιρίων. Η νέα σειρά είναι συµπαγής, 
ισχυρή και εύκολη στην εγκατάσταση. Με τον Talia Green 
EVO System HP, η Chaffoteaux τονίζει για ακόµα µια φορά 
το νέο της στόχο: να κάνει ευκολότερη τη ζωή των τεχνικών 
θέρµανσης.

Προαιρετική
εξωτερική αποθήκη

** σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα.

INSTALLATION
EASY
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TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

Πλάτος
46,5 cm

Παραγωγή ΖΝΧ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Ισχύς
85-100 kW

Τεχνολογία
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

85 FF 100 FF

Θάλαµος στεγανός

Αριθµός πιστοποιητικού CE CE-0063BT3414

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική ισχύς σε θέρµανση (Hi) kW 80,0/20,0 88,3/22,1

Μέγ./Ελάχ. θερµική ισχύς (80°C-60°C) kW 78,0/19,8 86,1/21,9

Μέγ./Ελάχ. θερµική ισχύς (50°C-30°C) kW 84,5/21,8 94,0/24,1

Μέγ./Ελάχ. θερµική ισχύς (40°C-30°C) kW 84,9/21,9 95,0/24,2

Απόδοση στην µέγ./ελάχ. ονοµαστική φόρτιση (60/80°C) % 97,5/98,9 97,5/98,9

Απόδοση στην µέγ./ελάχ. ονοµαστική φόρτιση (50/30°C) % 105,6/109,1 106,5/109,1

Απόδοση στην µέγ./ελάχ. ονοµαστική φόρτιση (40/30°C) % 106,1/109,3 107,7/109,3

Αστέρες αποδοτικότητας καύσης (Οδηγία 92/42/EEC) n. ****

Αποδοτικότητα καύσης (στα καυσαέρια) % 97,5

Απώλεια θερµότητας µέσω καπνοδόχου µε ενεργό λέβητα % 2,5

Απώλεια θερµότητας µέσω καπνοδόχου µε σβηστό λέβητα % <0,10

Μέγ. απώλεια θερµότητας µέσω περιβλήµατος (∆T = 70°C) % 0,25

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Θερµοκρασία καυσαερίων (G20) °C 68/63

CO
2 
περιεχόµενο (G20) % 9,0/8,4

CO περιεχόµενο(0%O
2
) mg/kWh 117/7

Κλάση Nox n. 5

Μέγ./Ελάχ. επίπεδο NOx % 33/33

ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Μέγιστη πίεση για ελάχιστο επίπεδο θέρµανσης bar 1

Μέγιστη πίεση για µέγιστο επίπεδο θέρµανσης bar 6

Περιεχόµενο νερού λίτρα 8,5 10,4

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία καυσαερίων στους 50/30 °C °C 46/32

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία καυσαερίων στους 40/30 °C °C 43/30

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία καυσαερίων στους 36/30 °C 30% °C 30

Μέγ./Ελάχ. ποσότητα καυσαερίων m3/h 138,0/36,0 153,0/40,0

H-πίεση αερίου mbar 20

L-πίεση αερίου mbar 25

Πίεση αερίου LPG mbar 30/50

Μέγιστη πίεση αερίου mbar 50

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία θέρµανσης (υψηλή θερµ.) °C 85/35

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία θέρµανσης (χαµηλή θερµ.) °C 45/20

Επίπεδο θορύβου σε 1 µέτρο απόσταση dB(A) 52

Ελάχιστος ιονισµός µA 3

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

PH συµπύκνωσης - 3,2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας V/Hz 230/50

Βαθµός προστασίας ηλεκτρικού κυκλώµατος - IPX4D

ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 888 x 465 x 585

Βάρος kg 80 83

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ - ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 
115-150 kW
Λέβητες µεγάλης ισχύος, σχεδιασµένοι για εγκατάσταση είτε µεµονωµένοι είτε σε συστοιχία

> ΑΝΕΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
Προαιρετική δυνατότητα σύνδεσης σε ένα εξωτερικό έµµεσο κύλινδρο, και µε ηλιακή ενσωµάτωση,  
για µονή εγκατάσταση µε ειδικό κιτ βαλβίδας εκτροπής.
Ρύθµιση άνεσης ζεστού νερού χρήσης απευθείας από τον λέβητα (µονή εγκατάσταση).

> ΑΝΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 Απόδοση µέχρι και 108% και εξοικονόµηση ενέργειας µέχρι και 35%.

 **** αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42.
Αναλογικός καυστήρας πλήρους προανάµιξης µε ανοξείδωτο εναλλάκτη.
 Μειωµένες εκποµπές ρύπων, κλάση NOx5 (NO<30 mg/kWh) που αντιστοιχεί σε µείωση της τάξης  
του 40% για το CO

2
 και 75% για το NOx σε σχέση µε λέβητες παλιάς γενιάς.

S.R.A. αναλογική κλιµατική ρύθµιση θερµοκρασίας σε δύο ζώνες θέρµανσης, που ενεργοποιείται απευθείας 
από τον πίνακα ελέγχου, ικανή για την βελτιστοποίηση των επιπέδων απόδοσης  
σύµφωνα µε τις θερµοκρασίες του περιβάλλοντος και του χώρου (µονή εγκατάσταση).
∆υνατότητα για σύνδεση µε σύστηµα θέρµανσης χάρη στο EBUS2 (υδραυλικές συσκευές,  
αξεσουάρ θερµορύθµισης).
Έλεγχος λειτουργίας και προγραµµατισµού µέσω οθόνης LCD, µε µενού κειµένου για κύλιση µέσα σε: 
θερµοκρασίες λειτουργίας, αυτοδιάγνωση, ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό, πληροφορίες 
ρύθµισης και αρχείο των πιο πρόσφατων σφαλµάτων (µονή εγκατάσταση).
Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου για εγκατάσταση σε συστοιχία, η οποία επιτρέπει: κλιµατική διαµόρφωση 
και ρύθµιση θερµοκρασίας χώρου, έλεγχο θερµοκρασίας και ισχύος, έλεγχο προτεραιότητας ανάφλεξης  
για εξασφάλιση ισορροπίας χρήσης των γεννητριών, έλεγχο του κυκλώµατος παραγωγής ζεστού νερού 
µε εξωτερικό κύλινδρο, κ.τ.λ. 

> ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Εξαιρετικά µικρές διαστάσεις και βάρος για µια γεννήτρια που προσφέρει τόσο µεγάλη ισχύ. 
Ενσωµατωµένος διακόπτης ελάχιστης πίεσης.

Ευκολότερο Ξεκίνηµα: Αυτόµατη λειτουργία εξαερισµού και ανάλυση καύσης µε απευθείας πρόσβαση.
Απλοποιηµένη συντήρηση: εµπρόσθια πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήµατα. 
Υψηλής απόδοσης, πλήρως αναλογική αντλία (αξεσουάρ) ώστε να έχουµε τις ελάχιστες δυνατές 
καταναλώσεις και εξασφαλίστει οι υψηλές αποδόσεις.
∆ιαθεσιµότητα πλήρους σειράς αξεσουάρ εγκατάστασης, υδραυλικών, ελέγχου και καυσαερίων.  
Είναι όλα ήδη διαστασιολογηµένα και εύκολα στην εφαρµογή.
Ενσωµάτωση µε Expert Control: νέα και διαισθητική κλιµατική θερµορύθµιση για διαχείριση 3 κυκλωµάτων 
µε βάση τον χώρο και/ή εξωτερική θερµοκρασία για µεγαλύτερη άνεση και εξοικονόµηση ενέργειας.
Σχεδιασµένος για ενσύρµατες αναλογικές συσκευές ρύθµισης θερµοκρασίας - πλακέτα διεπαφής bus 
περιλαµβάνεται.  

> ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 23% σε συνδυασµό µε Easy Control και λειτουργία SRA.
Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 35% µε αναλογική ρύθµιση, εξωτερικό αισθητήρα και επιδαπέδια θέρµανση. 
  40% µείωση των εκποµπών CO

2
**.

Με ισχύ θέρµανσης από 115 kW έως 150 kW, ο Talia Green 
Evo System HP είναι η καλύτερη λύση για µεγάλες οικιακές 
εγκαταστάσεις και εµπορικά κτίρια. ∆ίνει τη δυνατότητα  
να εγκαταστήσετε από 2 έως 6 λέβητες (σε συστοιχία 
γραµµής) και από 3 έως 8 λέβητες (σε συστοιχία πλάτη  
µε πλάτη) για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των δηµόσιων 
και βιοµηχανικών κτιρίων. Η νέα σειρά είναι συµπαγής, 
ισχυρή και εύκολη στην εγκατάσταση. Με τον Talia Green 
EVO System HP, η Chaffoteaux τονίζει για ακόµα µια φορά 
το νέο της στόχο: να κάνει ευκολότερη τη ζωή των τεχνικών 
θέρµανσης. 

Προαιρετική
εξωτερική αποθήκη

** σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα.

INSTALLATION
EASY
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TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

Πλάτος
46,5 cm

Παραγωγή ΖΝΧ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Ισχύς
115-150 kW

Τεχνολογία
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

115 FF 150 FF

Θάλαµος στεγανός

Αριθµός πιστοποιητικού CE CE-0063BT3414

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

Μέγ./ Ελάχ. ονοµαστική ισχύς σε θέρµανση (Hi) kW 109/27,3 140/35

Μέγ./Ελάχ. θερµική ισχύς (80°C-60°C) kW 105,7/26,9 135,9/34,5

Μέγ./Ελάχ. θερµική ισχύς (50°C-30°C) kW 114,6/29,4 147,4/37,8

Μέγ./Ελάχ. θερµική ισχύς (40°C-30°C) kW 115,9/29,3 149,1/37,6

Απόδοση στην µέγ./ελάχ. ονοµαστική φόρτιση (60/80°C) % 97/98,4 97,1/98,5

Απόδοση στην µέγ./ελάχ. ονοµαστική φόρτιση (50/30°C) % 105,1/107,7 105,1/105,3

Απόδοση στην µέγ./ελάχ. ονοµαστική φόρτιση (40/30°C) % 106,3/107,2 107,9/106,4

Αστέρες αποδοτικότητας καύσης (Οδηγία 92/42/EEC) n. ****

Αποδοτικότητα καύσης (στα καυσαέρια) % 97,0 97,1

Απώλεια θερµότητας µέσω καπνοδόχου µε ενεργό λέβητα % 3,0 2,9

Απώλεια θερµότητας µέσω καπνοδόχου µε σβηστό λέβητα % <0,10

Μέγ. απώλεια θερµότητας µέσω περιβλήµατος (∆T = 70°C) % 0,25

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Θερµοκρασία καυσαερίων (G20) °C 76/63

CO
2
 περιεχόµενο (G20) % 9,0/8,4

CO περιεχόµενο(0%O
2
) mg/kWh 121/13 127/9

Κλάση Nox n. 5

Μέγ./Ελάχ. επίπεδο NOx % 44/37

ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Μέγιστη πίεση για ελάχιστο επίπεδο θέρµανσης bar 1

Μέγιστη πίεση για µέγιστο επίπεδο θέρµανσης bar 6

Περιεχόµενο νερού λίτρα 8,5 10,4

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία καυσαερίων στους 50/30 °C °C 46/32

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία καυσαερίων στους 40/30 °C °C 43/30

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία καυσαερίων στους 36/30 °C 30% °C 34

Μέγ./Ελάχ. ποσότητα καυσαερίων m3/h 195/47 249/51

H-πίεση αερίου mbar 20

L-πίεση αερίου mbar 25

Πίεση αερίου LPG mbar 30/50

Μέγιστη πίεση αερίου mbar 50

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία θέρµανσης (υψηλή θερµ.) °C 85/35

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία θέρµανσης (χαµηλή θερµ.) °C 45/20

Επίπεδο θορύβου σε 1 µέτρο απόσταση dB(A) 52

Ελάχιστος ιονισµός µA 3

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

PH συµπύκνωσης - 3,2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας V/Hz 230/50

Βαθµός προστασίας ηλεκτρικού κυκλώµατος - IPX4D

ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 888 x 465 x 585 888 x 465 x 697

Βάρος kg 83 90

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

PIGMA GREEN EVO
Συγκεντρωµένη τεχνολογία.

Η Chaffoteaux ανανεώνει τη γκάµα των λεβήτων 

συµπύκνωσης Pigma Green, της κλάσης Nox 5, 

ιδανικός για αντικαταστάσεις γιατί καλύπτει  

τις απαιτήσεις και στοχεύει στη βελτίωση 

απόδοσης και εξοικονόµησης ενέργειας.

> ΑΝΕΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
3 αστέρες στην άνεση ζεστού νερού, το ανώτερο προβλεπόµενο σύµφωνα µε την EN13203.
Παροχή ζεστού νερού χρήσης από 14,5 έως 19,3 15 l/min µε ∆T = 25°C σύµφωνα µε την EN625.
Κύκλωµα ζεστού νερού ελεγχόµενο από αναλογική τουρµπίνα για να ανταπεξέρχεται σε όλες  
τις απροσδόκητες ζητήσεις και να κρατά σταθερή θερµοκρασία ακόµα και σε µικρές ζητήσεις. 

> ΑΝΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
4 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42.
Μεγάλο εύρος διαµόρφωσης από 25% έως 100% για µέγιστη ισχύ.
Αναλογικοί ανεµιστήρες και αντλία για βελτίωση της ακουστικής άνεσης και µείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας.
Σχεδιασµένος για ενσωµάτωση σε ένα σύστηµα θέρµανσης µε EBUS2 (ηλιακός, υδραυλικές διατάξεις, 

αναλογικά αξεσουάρ ελέγχου).
Αναλογικός καυστήρας πλήρους προανάµειξης και εναλλάκτης θερµότητας από ανοξείδωτο ατσάλι.
Η λειτουργία SRA επιτρέπει την αυτόµατη ρύθµιση του συστήµατος για την επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας 
θέρµανσης σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος.
Οθόνη LCD οπίσθιας προβολής µε εµφάνιση ιστορικού, τρόπους λειτουργίας και θερµοκρασιών, 

αυτοδιάγνωση.
Απόδοση έως 108% στην ΚΘΑ, µε εξοικονόµηση ενέργειας έως και 35%. 

> ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ενσωµάτωση µε Expert Control: νέα και διαισθητική κλιµατική θερµορύθµιση για διαχείριση  
3 κυκλωµάτων µε βάση το χώρο και/ή την εξωτερική θερµοκρασία για µεγαλύτερη άνεση  
και εξοικονόµηση ενέργειας.
Νέα και διαισθητική ηλεκτρική καλωδίωση.
Πιο εύκολη θέση σε λειτουργία: αυτόµατη λειτουργία απαέρωσης και ρύθµιση καύσης µε άµεση πρόσβαση.
Απλοποιηµένη συντήρηση: εµπρόσθια πρόσβαση στα εξαρτήµατα.

> ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 25% χάρη στη σύνδεση µε το Easy Control και τη λειτουργία SRA.
Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 35% χάρη στη σύνδεση µε το Easy Control και τη λειτουργία SRA,  
τον εξωτερικό αισθητήρα και το πάνελ ακτινοβολίας.
 40% µείωση των εκποµπών CO

2
 **.

ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
Για να βελτιώσει την κατανάλωση αερίου, ο λέβητας συµπύκνωσης Pigma 

Green Evo µπορεί να συνδυαστεί µε τις λύσεις µας για την ηλιακή ενέργεια 

και να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες.

asy Control και τη

** Σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα.

INSTALLATION
EASY

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
Οικιακό
ζεστό νερό

A
XL

Θέρµανση

A
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PIGMA GREEN EVO

Πλάτος
40 cm

Ισχύς
25-30-35 kW

Παραγωγή ΖΝΧ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ

Τεχνολογία
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

25 FF 30 FF 35 FF

Αέριο αέριο και υγραέριο

Μέγ. ωφέλιµη ισχύς θέρµανσης (ζεστό νερό χρήσης) kW 21,5 (25,4) 27,3 (29,3) 30,2 (33,7)

Αριθµός πιστοποιητικού CE 0085CL0440

Κατηγορία αερίου II2H3+

Τύπος εγκατάστασης C13, C33, C43, C53, C83, B23, B23P

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Αστέρες απόδοσης καύσης ****

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική ισχύς σε θέρµανση (Hi) Qn kW 22/5,5 28/6,5 31/7,0

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη θερµική ισχύς 60/80 kW 21,5/5,4 27,3/6,3 30,2/6,8

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη θερµική ισχύς 50/30 kW 23,3/5,3 30/6,5 33/7,4

Απόδοση στην ονοµαστική φόρτιση 60/80 Hi % 97,8% 97,6% 97,6%

Απόδοση στην ονοµαστική φόρτιση 30/50 Hi % 105,8% 106,0% 106,4%

Απόδοση στο 30% της ονοµαστικής φόρτισης µε επιστροφή ΚΘ 47°C Hi % 97,7% 97,6% 97,6%
Απόδοση στο 30% της ονοµαστικής φόρτισης µε επιστροφή ΚΘ 30°C Hi % 107,7% 107,7% 107,7%
Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία θέρµανσης (υψηλή θερµ.) °C 35/82

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία θέρµανσης (υψηλή θερµ.) °C 20/45

Μέγιστη πίεση κυκλώµατος θέρµανσης bar 3/3

Χωρητικότητα δοχείου διαστολής l 8

Μέγιστη χωρητικότητα κεντρικής εγκατάστασης l 100/300

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ταξινόµηση αστέρων για το οικιακό ζεστό νερό χρήσης EN13203 ***

Μέγ./Ελαχ ονοµαστική ισχύς LHV (ζεστό νερό χρήσης) kW 26/ 5,5 30/ 6,5 34,5/ 7

Μέγ./Ελάχ. ισχύς θέρµανσης στο ζεστό νερό kW 25,4/ 5,4 29,3/ 6,3 33,7/ 6,8

Μέγ. / Ελάχ. θερµοκρασία ζεστού νερού °C 60/36

Ειδική παροχή συστήµατος Ζ.Ν.Χ. (10 λεπτά. µε ∆T=30°C) l/min 12,2 14,1 16

Ποσότητα ζεστού νερού (∆T= 25°) l/min 14,5 16,8 19,3

Ποσότητα ζεστού νερού (∆T= 35°) l/min 10,4 12 13,8

Εύρος θερµοκρασίας ΖΝΧ °C 40/65

Μέγ./Ελάχ. πίεση νερού bar 7/ 0,3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Καθαρή πίεση απόρριψης Pa 137 141 128

Κλάση NOx (Βάρος NOx mg/kWh) (G20) 5 5 (38,6) 5 (27,5)

Θερµοκρασία καυσαερίων στους 60/80 (G20) °C 64 64 64

Θερµοκρασία καυσαερίων στους 30/50 (G20) °C 50 50 52

Περιεχόµενο CO ppm 119 101 98

Περιεχόµενο CO
2
 (G20) % 9

Περιεχόµενο O
2
 (G20) % 4,5

Μέγιστη παροχή µάζας καυσαερίων (G20) kg/h 41,2 49,4 54,7

Περίσσεια αέρα % 27

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας V 230/50

Συνολική κατανάλωση ενέργειας W 110 113 113

Βαθµός προστασίας ηλεκτρικού κυκλώµατος IP X5D

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συνδέσεις λέβητα ίντσες 1/2” και 3/4” M

Συνδέσεις καµπυλών mm Ø 14/16 και 18/20 (gas 18 F)

Μέγ./Ελάχ. πίεση παροχής για G20 - G30 - G3
2,33 m3/h - 2,71 

m³/h 
- 1,71 kg/h

2,96 m3/h- 3,35 
m³/h 

- 2,17 kg/h

3,65 m³/h - 4,25 
m³/h 

- 2,68 kg/h
Μέγ. πίεση παροχής αερίου mbar 20

Συµπύκνωση pH pH 2,6

Μέγ. παραγωγή συµπύκνωσης l/h 2,4 3 3,5

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 745 x 400 x 307 745 x 400 x 375

Βάρος kg 32 35 35,5

A A A

A A A
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ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ - 40 ΛΙΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

NIAGARA C GREEN EVO 
Μια πηγή πλεονεκτηµάτων

Η συµπύκνωση συνδεδεµένη µε την άνεση ζεστού 

νερού (διπλός έµµεσος κύλινδρος 40 λίτρων)  

και ενσωµατωµένoς σε 60 cm πλάτος  

για µεγαλύτερη ικανοποίηση.

Πανίσχυρος, συµπαγής και ιδανικός  

για όλες τις ανάγκες.

> ΑΝΕΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

∆ιπλό δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης 40 λίτρων µε διαστρωµάτωση: πλεονεκτήµατα 
αποθήκευσης ΖΝΧ και στιγµιαίας παραγωγής.
Μόνιµη διαθεσιµότητα ΖΝΧ ακόµα και αν το διαθέσιµο ΖΝΧ εξαντληθεί.
Βελτίωση της ισχύος χάρη στον πλήρως αναλογικό κυκλοφορητή ζεστού νερού.
Απόδοση 3 αστέρων ζεστού νερού, η µέγιστη που προβλέπεται από τον κανονισµό EN 13203.
Παροχή ζεστού νερού χρήσης έως 23 l/min (35 kW) σύµφωνα µε το EN625.

> ΑΝΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Απόδοση µέχρι και 108% µε εξοικονόµηση ενέργειας έως 35%.
4 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42.
Η λειτουργία SRA επιτρέπει την αυτόµατη ρύθµιση του συστήµατος για τη βελτίωση της λειτουργίας 
θέρµανσης σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Μεγάλο εύρος διαµόρφωσης από 25% έως 100% για µέγιστη ισχύ.
Μειωµένες εκποµπές ρύπων, κλάση NOx5.
Αισθητήρας πίεσης του κυκλώµατος θέρµανσης µε LCD οθόνη.
Αναλογικός κυκλοφορητής δύο ταχυτήτων αυτοπροσαρµοζόµενος για βελτίωση της ακουστικής 
άνεσης και µείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης.
Κλιµατική θερµορύθµιση χωριστά σε 2 κυκλώµατα, σε συνάρτηση µε την εξωτερική και εσωτερική 
θερµοκρασία.
Έλεγχος λειτουργίας και προγραµµατισµού µέσω οθόνης LCD, µε µενού κειµένου για κύλιση  
µέσα σε: θερµοκρασίες λειτουργίας, αυτοδιάγνωση, ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό, 
πληροφορίες ρύθµισης και αρχείο των πιο πρόσφατων σφαλµάτων.

> ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Γρήγορη εγκατάσταση: δυνατότητα χρήσης της υδραυλικής µπαρέτας (προαιρετικό).
Απλοποιηµένη συντήρηση: όλα τα εξαρτήµατα µπορούν να έχουν πρόσβαση από µπροστά, 
συµπεριλαµβανοµένων και του έµµεσου κύλινδρου και ολόκληρο το κύκλωµα ΖΝΧ.
∆υνατότητα για έλεγχο µονάδων διαχείρισης εγκαταστάσεων µέχρι 3 κυκλωµάτων διαφορετικών 
θερµοκρασιών.
Πιο εύκολη θέση σε λειτουργία: αυτόµατη λειτουργία απαέρωσης και ρύθµιση καύσης µε άµεση 
πρόσβαση.

> ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 35% χάρη στη σύνδεση µε το Easy Control και τη λειτουργία SRA.
40% µείωση των εκποµπών CO

2
**.

** Σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα.

INSTALLATION
EASY

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Οικιακό
ζεστό νερό

A
XL

Θέρµανση

A
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NIAGARA C GREEN EVO 

Πλάτος
60 cm

Ισχύς
25-35 kW

Παραγωγή ΖΝΧ 
40 l

Τεχνολογία
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

25 FF 35 FF

Μέγ. ωφέλιµη ισχύς θέρµανσης (ζεστό νερό χρήσης) kW 21.6 (25) 30.3 (35)

Αριθµός πιστοποιητικού CE 0085BR0347

Τύπος εγκατάστασης C13C33C43C53C63C83B23B23pB33

Κατηγορία αερίου II2H3P

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική ισχύς σε θέρµανση (Hi) Qn kW 22.0/5.5 31/7

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη θερµική ισχύς 60/80°C kW 21.6/5.2 30.3/6.7

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη θερµική ισχύς 50/30°C kW 23.5/5.8 33.1/7.4

Αστέρες απόδοσης καύσης ****

Απόδοση στην ονοµαστική φόρτιση 60/80 Hi % 98 97.6

Απόδοση στην ονοµαστική φόρτιση 30/50 Hi % 107 107

Απόδοση στο 30% της ονοµαστικής φόρτισης µε επιστροφή ΚΘ 47°C % 101 98.9

Απόδοση στο 30% της ονοµαστικής φόρτισης µε επιστροφή ΚΘ 30°C % 108 107.2

Ελάχιστη απόδοση % 95 95

Αποδοτικότητα καύσης % 97.9 97.8

Μέγιστη απώλεια θερµίδων µέσω περιβλήµατος % 0.1 0.2

Απώλεια θερµότητας µέσω καπνοδόχου µε ενεργό λέβητα % 2 2

Απώλεια θερµότητας µέσω καπνοδόχου µε σβηστό λέβητα % 0.2 0.2

Μέγιστη πίεση κυκλώµατος θέρµανσης bar 3 3

Χωρητικότητα δοχείου διαστολής l 10 10

Μέγιστη χωρητικότητα νερού στο σύστηµα l 100/300 100/300

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία θέρµανσης (υψηλή θερµ.) °C 82/35 82/35

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία θέρµανσης (χαµηλή θερµ.) °C 45/20 45/20

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

ΟΙΚΙΑΚΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

Μέγ./Ελάχ. είσοδος ισχύος ΖΝΧ (60/80°C) kW 25 /5.5 35/7

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη ισχύς ΖΝΧ (60/80°C) kW 25/5 35/6

Αστέρια απόδοσης άνεσης ΖΝΧ ***

Ειδική παροχή συστήµατος Ζ.Ν.Χ. (10 λεπτά. µε ∆T=30°C) l/min 19 23

Ποσότητα ΖΝΧ ∆Τ= 25°C l/min 22.8 27.6

Ποσότητα ΖΝΧ ∆Τ= 35°C l/min 16.3 19.7

Ελάχιστη ροή ΖΝΧ l/min <0.5 <0.5

Μέγ./Ελάχ. πίεση νερού bar 7/0.3 7/0.3

Μέγ./Ελάχ. θερµοκρασία ζεστού νερού °C 65/40 65/40

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ)

Προφίλ απόληψης XL XL

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Καθαρή πίεση απόρριψης Pa 137 128

Κλάση NO
x
 class (Βάρος NOx mg/kWh) (G20) 5 (28) 5 (28)

Θερµοκρασία καυσαερίων στους 60/80 (G20)) °C 63 65

Θερµοκρασία καυσαερίων στους 30/50 (G20) °C 50 50

Περιεχόµενο CO (G20) ppm <100 <100

Περιεχόµενο CO
2
 (G20) % 9.0 9.0

Περιεχόµενο O
2
 (G20) % 4.5 4.5

Μέγιστη παροχή µάζας καυσαερίων (G20) kg/h 38.5/9 51/11.5

Περίσσεια αέρα % 27 27

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παροχή πίεσης µεθανίου (G20) mbar 20 20

Πίεση εισόδου αερίου LPG G30-G31 mbar 28 - 30/37 28 - 30/37

Ελάχιστη θερµοκρασία δωµατίου για λειτουργία °C 5.0 5

Συµπύκνωση PH PH 2.6 2.6

Μέγ. παραγωγή συµπύκνωσης  l/h 2.4 3.5

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας V/Hz 230/50 230/50

Συνολική κατανάλωση ενέργειας W 160 160

Βαθµός προστασίας ηλεκτρικού κυκλώµατος IP X5D X5D

ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος x Ύψος x Βάθος mm 940x600x460 940x600x460

Βάρος kg 57 60

A A

A A
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ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ - 4 ΛΙΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

URBIA GREEN EVO
Η τέλεια ισορροπία

O λέβητας συµπύκνωσης Urbia Green Evo  

διαθέτει ενσωµατωµένη αποθήκευση 4 λίτρων.  

Πολύ συµπαγής, προσφέρει ιδανική ισορροπία 

µεταξύ ζεστού νερού χρήσης και θέρµανσης.  

Χάρη στην άνεση 3 αστέρων ΖΝΧ, σύµφωνα  

µε την οδηγία EN 13203, παρέχει εκπληκτική άνεση 

και απόδοση στο µέγιστο.

> ΑΝΕΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
Μικρο-αποθήκη 4 λίτρων για ΖΝΧ χωρίς χρόνο αναµονής.

Απόδοση 3 αστέρων ζεστού νερού, η µέγιστη που προβλέπεται από τον κανονισµό EN 13203.

Παροχή συστήµατος ροής ΖΝΧ 14,6 έως 19,3 l/min µε Delta T 25°C, σύµφωνα µε την οδηγία EN 625.

Κύκλωµα ζεστού νερού ελεγχόµενο από αναλογική τουρµπίνα για να ανταπεξέρχεται σε όλες  

τις απροσδόκητες ζητήσεις και να κρατά σταθερή θερµοκρασία, χωρίς χρόνο αναµονής.

H λειτουργία σύστηµατος ECO-Delta διαχειρίζεται τη θέρµανση της αποθήκης για µείωση  

της ενεργειακής κατανάλωσης.

> ΑΝΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
4 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42.

Μεγάλο εύρος διαµόρφωσης, από 10% έως 100% της µέγιστης ισχύος.

Αναλογικός κυκλοφορητής δύο ταχυτήτων αυτοπροσαρµοζόµενος για βελτίωση της ακουστικής  

άνεσης και µείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης.

∆υνατότητα για σύνδεση µε σύστηµα θέρµανσης χάρη στο EBUS2 (υδραυλικές συσκευές,  

αξεσουάρ θερµορύθµισης).

∆υνατότητα σύνδεσης µε αναλογικό αισθητήρα χώρου και εξωτερικό αισθητήρα για βελτίωση  

της θερµικής άνεσης και µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Οθόνη LCD οπίσθιας προβολής µε εµφάνιση ιστορικού, τρόπους λειτουργίας και θερµοκρασιών, 

αυτοδιάγνωση.

> ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ενσωµάτωση µε Expert Control: νέα και διαισθητική κλιµατική θερµορύθµιση για διαχείριση  

3 κυκλωµάτων µε βάση τον χώρο και/ή εξωτερική θερµοκρασία για µεγαλύτερη άνεση  

και εξοικονόµηση ενέργειας.

Νέα και διαισθητική ηλεκτρική καλωδίωση.

Απλοποιηµένη συντήρηση: εµπρόσθια πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήµατα.

Πιο εύκολη θέση σε λειτουργία: αυτόµατη λειτουργία απαέρωσης και ρύθµιση καύσης  

µε άµεση πρόσβαση.

> ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 23% σε συνδυασµό µε Expert Control και λειτουργία SRA.

Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 35% σε συνδυασµό µε Expert Control και λειτουργία SRA, 

εξωτερικό αισθητήρα και επιδαπέδια θέρµανση.

40% µείωση των εκποµπών CO
2
**.

** Σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα.

INSTALLATION
EASY

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Οικιακό
ζεστό νερό

A
XL

Θέρµανση

A
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URBIA GREEN EVO

Πλάτος
44 cm

Ισχύς
25-30-35 kW

Παραγωγή ΖΝΧ 4LT 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Τεχνολογία
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

25 FF 30 FF 35 FF

Αριθµός πιστοποιητικού CE 0085CL0440

Κατηγορίες II2H3+

Τύπος λέβητα C13, C23, C33, C43, C53, C63, C83, B23, B23p, B33

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική θερµική απόδοση (σε Pci) Qn kW 22,0/2,5 28,0/3,0 31,0/3,5

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική θερµική απόδοση (σε Pcs) Qn kW 24,4/2,8 31,1/3,3 34,4/3,9

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική θερµική απόδοση ζεστού νερού χρήσης (σε Pci) Qn kW 26,0/2,5 30,0/3,0 34,5/3,5

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική θερµική απόδοση ζεστού νερού χρήσης (σε Pcs) Qn kW 28,9/2,8 33,3/3,3 38,3/3,9

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη ισχύς (80°C-60°C) Pn kW 21,5/2,4 27,4/2,9 30,3/3,4

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη ισχύς (50°C-30°C) Pn kW 23,4/2,6 29,7/3,1 33,0/3,6

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη ισχύς ζεστού νερού χρήσης Pn kW 25,4/2,4 29,3/2,9 33,7/3,4

Απόδοση καύσης (σε καπνό) % 98,0 98,0 97,9

Απόδοση σε ονοµαστική θερµική απόδοση (60/80°C) Hi/Hs % 97,8/88,0 97,7/88 97,7/88

Απόδοση σε ονοµαστική θερµική απόδοση (30/50°C) Hi/Hs % 106,2/95,7 106,2/95,6 106,5/95,9

Απόδοση στο 30% στους 30°C Hi/Hs % 108,1/97,3 108/97,3 108/97,3

Απόδοση στο 30% στους 47°C Hi/Hs % 97,8/88,1 97,8/88,1 97,8/88,1

Απόδοση σε ελάχιστη θερµική απόδοση (60/80o C) Hi/Hs % 97,8/88,1 97,8/88 97,7/88

Αστέρες Απόδοσης (οδηγ. 92/42/ΕΟΚ) αστέρες ****

Κατηγορία Sedbuk κλάση A

Απώλεια κατά τη διακοπή λειτουργίας (∆T = 50°C) %

Απώλεια σε επίπεδο καπνού µε τον καυστήρα σε λειτουργία % 1,9 2,0 2,0

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ

Καθαρή πίεση απόρριψης Pa 100 100 100

Κατηγορία NoX κλάση 5 5 5

Θερµοκρασία καυσαερίων (G20) (80°C-60°C) °C 62 62 63

Περιεκτικότητα σε CO
2
 (G20) (80°C-60°C) % 9,3 9,3 9,3

Περιεκτικότητα σε CO (0%O
2
) (80°C-60°C) ppm 143 134 99

Περιεκτικότητα σε O
2
 (G20) (80°C-60°C) % 4,0 4,0 4,0

Μέγιστη παροχή καυσαερίων (G20) (80°C-60°C) Kg/h 41,6 48,0 55,2

Περίσσεια αέρα (80°C-60°C) % 23

ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πίεση πριν την πλήρωση δοχείου διαστολής bar 1

Μέγιστη πίεση θέρµανσης bar 3

Χωρητικότητα δοχείου διαστολής l 7,5

Ελάχ./Μέγ. θερµοκρασία θέρµανσης (περιοχή υψηλής θερµοκρασίας) °C 35/ 82

Ελάχ./Μέγ. θερµοκρασία θέρµανσης (περιοχή χαµηλής θερµοκρασίας) °C 20/ 45

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

ΚΥΚΛΩΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Ελάχ./Μέγ. θερµοκρασία ζεστού νερού χρήσης °C 36 / 60

Χωρητικότητα κυλίνδρου αποθήκης ΖΝΧ l 4

Ειδική παροχή σε ζεστό νερό χρήσης (∆T=30°C) l/mn 13,2 14,9 16,5

Ποσότητα ζεστού νερού ∆T=25°C l/mn 14,6 16,8 19,3

Ποσότητα ζεστού νερού ∆T=35°C l/mn 10,4 12,0 13,8

Αστέρες άνεσης ζεστού νερού χρήσης (ΕΝ13203) stars ***

Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού l/mn <2

Μέγ./Ελάχ. πίεση ζεστού νερού χρήσης bar 7 / 0,3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ)

Προφίλ απόληψης XL XL XL

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας V/Hz 230/50

Συνολική απορροφούµενη ηλεκτρική ισχύς W 78 83 83

Ελάχιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος χρήσης °C +5 5 5

Επίπεδο προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης PI X5D

Βάρος kg

A A A

A A A
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ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ

INOA GREEN EU
Συµπαγείς διαστάσεις.

Ο νέος λέβητας συµπύκνωσης µε συµπαγή 
εναλλάκτη θερµότητας συµπύκνωσης 
κατασκευασµένο από κράµα αλουµινίου  
και µε όλες τις απαιτήσεις που είναι αναγκαίες 
για την επίτευξη των απαιτούµενων προτύπων 
όσον αφορά την ενεργειακή εξοικονόµηση.
Μόνο µεθάνιο.

> ΑΝΕΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Εναλλάκτης νερού από κράµα αλουµινίου.

Απόδοση οικιακού νερού: * αστέρες.

Παροχή ροής 13.1 λίτρα / λεπτό µε ∆T = 25°C (24kW).

> ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
Απόδοση µέχρι και 108% µε εξοικονόµηση ενέργειας µέχρι 35%.

Απόδοση καύσης 4 αστέρων συµβατή µε το πρότυπο EN92/42.

Εύρος διαµόρφωσης από 25% µέχρι 100% της µέγιστης ισχύος.

Εναλλάκτης συµπύκνωσης από κράµα αλουµινίου.

Μειωµένες εκποµπές NOx Class5.

Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης µε διαµόρφωση που συνεχίζει να βελτιώνει την ακουστική άνεση 

και να µειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Σχεδιασµένος για ενσωµάτωση σε σύστηµα θέρµανσης µέσω πρωτόκολλου επικοινωνίας Ebus2 

(λέβητες, ηλιακές µονάδες και αξεσουάρ διαχείρισης συστήµατος).

Πιθανή διαχείριση των µονο- και πολυ-ζωνών µόνο από το Expert Control.

Αυτο-διάγνωση µέσω του κωδικού.

Οθόνη LCD.

> ΑΝΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σύνδεση µε εξωτερικό αισθητήρα

Συµβατός µε το Expert Control, αξεσουάρ διαµόρφωσης και on/off.

> ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Mέχρι και 20% εξοικονόµηση ενέργειας σε συνδυασµό µε θερµοστάτη on/off και εξωτερικό αισθητήρα. 

40% µείωση εκποµπών CO
2
**.

** Σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα.

FACILE
INSTALLAZIONE

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Οικιακό
ζεστό νερό

A
XL

Θέρµανση

A
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

INOA GREEN EU

Πλάτος
40 cm

Οθόνη
LCD

Ισχύς
24 - 29 kW

Τεχνολογία
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

INOA GREEN 24 EU 29 EU

Αριθµός πιστοποιητικού CE 0085BR0347 0085BR0349

Τύπος λέβητα C13-C33-C43-C53-C83-B23

Κατηγορίες I2H

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική θερµική απόδοση ζεστού νερού χρήσης (σε Pci) Qn kW 23,5/4,5 29/6

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική θερµική απόδοση ζεστού νερού χρήσης (σε Pcs) Qn kW 23,5/4,5 29/6

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη ισχύς (80°C-60°C) Pn kW 23/4,4 28,4/5,8

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη ισχύς (50°C-30°C) Pn kW 25,4/4,8 30,2/6,4

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη ισχύς ζεστού νερού χρήσης Pn kW 22,9/4,4 28,4/5,8

Απόδοση καύσης (σε καπνό) % 98,2 98

Απόδοση σε ονοµαστική θερµική απόδοση (60/80°C) Hi/Hs % 97,7/88 97,8/88

Απόδοση σε ονοµαστική θερµική απόδοση (30/50°C) Hi/Hs % 104,3/94 104/93,7

Απόδοση στο 30% στους 30°C Hi/Hs % 108,2 108

Απόδοση σε ελάχιστη θερµική απόδοση (60/80o C) Hi/Hs % 97/87,3 96/86,4

Αστέρες Απόδοσης (οδηγ. 92/42/ΕΟΚ) αστέρες ****

Κατηγορία Sedbuk κλάση A

Απώλεια κατά τη διακοπή λειτουργίας (∆T = 30°C) % 0,2 0,1

Απώλεια σε επίπεδο καπνού µε τον καυστήρα σε λειτουργία % 1,8 2,2

ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πίεση πριν την πλήρωση δοχείου διαστολής bar 1

Μέγιστη πίεση θέρµανσης bar 3

Χωρητικότητα δοχείου διαστολής l 8

Ελάχ./Μέγ. θερµοκρασία θέρµανσης (περιοχή υψηλής θερµοκρασίας) °C 35/82

Ελάχ./Μέγ. θερµοκρασία θέρµανσης (περιοχή χαµηλής θερµοκρασίας) °C 25/45 20/45

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

ΚΥΚΛΩΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Ελάχ./Μέγ. θερµοκρασία ζεστού νερού χρήσης °C 36/60

Χωρητικότητα κυλίνδρου αποθήκης ΖΝΧ) l/m 10,3 13,2

Ειδική παροχή σε ζεστό νερό χρήσης (∆T=30°C) l/m 13,9 16,3

Ποσότητα ζεστού νερού ∆T=25°C l/m 9,9 11,6

Ποσότητα ζεστού νερού ∆T=35°C **

Αστέρες άνεσης ζεστού νερού χρήσης (ΕΝ13203) l/m <2

Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού bar 7/0,3

Μέγ./Ελάχ. πίεση ζεστού νερού χρήσης °C 60

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ)

Προφίλ απόληψης XL XL

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ

Καθαρή πίεση απόρριψης Pa 100

Κατηγορία NoX 5

Θερµοκρασία καυσαερίων (G20) (80°C-60°C) °C 58 61

Περιεκτικότητα σε CO
2
 (G20) (80°C-60°C) % 9,4

Περιεκτικότητα σε CO (0%O
2
) (80°C-60°C) ppm 192 177

Περιεκτικότητα σε O
2
 (G20) (80°C-60°C) % 3,8

Μέγιστη παροχή καυσαερίων (G20) (80°C-60°C) kg/h 37,3 46

Περίσσεια αέρα (80°C-60°C) % 22

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας V/Hz 230/50

Συνολική απορροφούµενη ηλεκτρική ισχύς W 87 77

Ελάχιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος χρήσης °C +5

Επίπεδο προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης IPX5D

ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος x Ύψος x Βάθος mm 745x400x315

Βάρος kg 24 27

A A

A A



70

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

PIGMA GREEN EVO EXT
Τεχνολογία έξω, άνεση µέσα

H τεχνολογία συµπύκνωσης στο µικρότερο δυνατό 
πακέτο και η µέγιστη ευελιξία εγκατάστασης καθιστούν 
τον Pigma Green Evo Ext την καλύτερη επιλογή,  
εκεί όπου οι χώροι του σπιτιού είναι πολύτιµοι  
αλλά η άνεση και η εξοικονόµηση ενέργειας 
εξακολουθούν να είναι απαραίτητες.

Ανθεκτικός στη διάβρωση, στον άνεµο και το ψύχος, 
µπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε. Όλες οι λειτουργίες 
του µπορούν να ελέγχονται εύκολα µέσω του Expert 
Control που περιλαµβάνεται στη συσκευασία.

> ΑΝΕΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
3 αστέρες στην άνεση ζεστού νερού, το ανώτερο προβλεπόµενο σύµφωνα µε την EN13203.

Παροχή ζεστού νερού χρήσης 14,5 l/min µε ∆T = 25°C σύµφωνα µε την EN625.

Η διατήρηση της θερµοκρασίας του θερµικού εναλλάκτη οικιακού ζεστού νερού µπορεί να ενεγοποιηθεί  

µέσω του Expert Control, που περιλαµβάνεται στη συσκευασία.

Ηµερήσιος και εβδοµαδιαίος προγραµµατισµός προθέρµανσης του θερµικού εναλλάκτη οικιακού ζεστού νερού µέσω του Expert Control.

> ΑΝΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42.

Μεγάλο εύρος διαµόρφωσης από 25% έως 100% της µέγιστης ισχύος.

Αυτο-προσαρµοζόµενη αναλογική αντλία κυκλοφορίας για βελτίωση της ακουστικής άνεσης και µείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης.

Έλεγχος λειτουργίας και προγραµµατισµού από το Expert Control, µε µενού κειµένου για κύλιση σε: τρόπους λειτουργίας  

και θερµοκρασίες, αυτο-διάγνωση, ηµερήσιος και εβδοµαδιαίος προγραµµατισµός, πληροφορίες ρύθµισης.

Σχεδιασµένος για ενσωµάτωση σε ένα σύστηµα θέρµανσης µε EBUS2 (ηλιακός, υδραυλικές διατάξεις, αναλογικά αξεσουάρ ελέγχου).

Αναλογικός καυστήρας πλήρους προανάµειξης και εναλλάκτης θερµότητας από ανοξείδωτο ατσάλι.

Η λειτουργία SRA επιτρέπει την αυτόµατη ρύθµιση του συστήµατος για την επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας θέρµανσης  

σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Απόδοση έως 108% στην ΚΘΑ, µε εξοικονόµηση ενέργειας έως και 35%. 

> ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ηµιαυτόµατη πλήρωση απευθείας από το Expert Control.

Το Expert Control και οι εξωτερικοί αισθητήρες περιλαµβάνονται.

Tο νεό Expert Control έχει δυνατότητα διαχείρισης εώς και 3 ζώνες.

Aνάλογα µε το χώρο και/ή µε την εξωτερική θερµοκρασία για µεγαλύτερη άνεση και εξοικονόµηση ενέργειας.

∆υνατότητα διαχείρισης και ενσωµάτωσης ηλιακού συστήµατος.

Βαθµός προστασίας ηλεκτρικού συστήµατος IPX5D και εγγυηµένη λειτουργία έως -15°C*.

Ευκολότερο Ξεκίνηµα: Αυτόµατη λειτουργία εξαερισµού και ανάλυση καύσης µε απευθείας πρόσβαση.

Μηχανικό µανόµετρο και βαλβίδα πλήρωσης για να επιτρέπεται η συντήρηση ακόµα και χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία.

> ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 23% χάρη στη σύνδεση µε το Easy Control και τη λειτουργία SRA.

Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 35% χάρη στη σύνδεση µε το Easy Control και τη λειτουργία SRA, τον εξωτερικό  

αισθητήρα και το πάνελ ακτινοβολίας.

40% µείωση των εκποµπών CO
2
**.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ: 
Για να βελτιώσει την κατανάλωση αερίου, ο λέβητας συµπύκνωσης Pigma Green Evo 

Ext µπορεί να συνδυαστεί µε τις λύσεις µας για την ηλιακή ενέργεια και να ικανοποιήσει 

όλες τις ανάγκες.

** Σε σύγκριση µε ένα συµβατικό λέβητα.

INSTALLATION
EASY

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
Οικιακό
ζεστό νερό

A
XL

Θέρµανση

A
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PIGMA GREEN EVO EXT

Πλάτος
50,5 cm

Ισχύς
25 kW

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΝΧ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ

Τεχνολογία
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

25 FF

Αριθµός πιστοποιητικού CE 0085CL0440

Κατηγορία αερίου II2H3+

Τύπος εγκατάστασης 
C13(X)-C33(X)-C43(X)-C53(X)-

C63(X) C83(X)-C93(X)
B23-B23P-B33

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική θερµική απόδοση (Pci) Qn kW 22.0/5.5

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική θερµική απόδοση (Pcs) Qn kW 24.4/6.1

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική θερµική απόδοση ΖΝΧ (Pci) Qn kW 26.0/5.5

Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική θερµική απόδοση ΖΝΧ (Pcs) Qn kW 28.9/6.1

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη θερµική ισχύς (80°C-60°C) Pn kW 21.5/5.4

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη θερµική ισχύς (50°C-30°C) Pn kW 23.3/5.7

Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη ισχύς θέρµανσης (ζεστό νερό χρήσης) Pn kW 25.4/5.4

Απόδοση κάυσης (καυσαέριων) % 97.8

Απόδοση στην ονοµαστική φόρτιση 60/80 Hi/Hs % 97.5/87.8

Απόδοση στην ονοµαστική φόρτιση (30/50°C) Hi/Hs % 105.8/95.3

Απόδοση στο 30% της ονοµαστικής φόρτισης µε επιστροφή ΚΘ 30°C Hi % 107.7/97.0

Απόδοση στο 30% της ονοµαστικής φόρτισης µε επιστροφή ΚΘ 47°C Hi % 97.7/88.0

Απόδοση στην ονοµαστική φόρτιση (60/80°C) Hi/Hs % 97.6/87.9

Αστέρες απόδοσης καύσης (dir. 92/42/EEC) ****

Κατηγορία Sedbuk κλάση A/90

Απώλεια κατα τη διακοπή λειτουργίας (∆T = 50°C) %

Απώλεια σε επίπεδο καπνού µε τον καυστήρα σε λειτουργία % 2.2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Καθαρή πίεση απόρριψης Pa 100

Κλάση NOx κλάση 5

Θερµοκρασία καυσαερίων (G20) (80°C-60°C) °C 64

Περιεκτικότητα σε CO
2
 (G20) (80°C-60°C) % 9.0

Περιεκτικότητα σε CO (0%O
2
) (80°C-60°C) ppm 119

Περιεκτικότητα σε O
2
 (G20) (80°C-60°C) % 4.5

Μέγισττη παραγωγή καυσαερίων (G20) (80°C-60°C) Kg/h 42.8

Πλεόνασµα αέρα (80°C-60°C) % 27

ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πίεση πριν την πλήρωση δοχείου διαστολής bar 1

Μέγιστη πίεση θέρµανσης bar 3

Χωρητικότητα δοχείου διαστολής l 8

Ελάχ. / Μέγ. θερµοκρασία θέρµανσης (περιοχή υψηλής θερµοκρασίας) °C 35 / 82

Ελάχ. / Μέγ. θερµοκρασία θέρµανσης (περιοχή χαµηλής θερµοκρασίας) °C 20 / 45

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ)

ΚΥΚΛΩΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Ελάχ./ Μέγ. θερµοκρασία ΖΝΧ °C 36 / 60

Ειδική παροχή σε ΖΝΧ (∆T=30°C) l/min 12.2

Ποσότητα ζεστού νερού ∆T=25°C l/min 14.5

Ποσότητα ζεστού νερού ∆T=35°C l/min 10.4

Αστερίσκος άνεσης ζεστού νερού χρήσης (ΕΝ13203) ***

Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού l/min <2

Μέγ./Ελάχ. πίεση ζεστού νερού χρήσης bar 7 / 0.3

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας V/Hz 230/50

Συνολική απορροφούµενη ηλεκτρική ισχύς W 110

Ελάχιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος χρήσης °C -15

Επίπεδο προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης IP X5D

ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Βάρος kg 32

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A

A


