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ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ 20-60 Kw

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ

*ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΠΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 346 ‘’RADIA λέβητες 
χαλύβδινοι’’ - ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2020

Στην καρδιά του DSCB βρίσκεται ένας εξελιγμένος εναλλάκτης 5 διαδρομών που σε συνδυασμό με την συμπύκνωση 
των καυσαερίων επιτυγχάνει πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης. Ο υψηλός βαθμός απόδοσης εκτός του ότι άμεσα 
μειώνει το κόστος θέρμανσης είναι και φιλικός προς το περιβάλλον.
• Η τεχνολογία συμπύκνωσης που εκμεταλλεύονται οι σύγχρονοι λέβητες θέρμανσης επιστρέφει ως ωφέλιμη 
θερμότητα την ενέργεια που απελευθερώνουν οι ατμοί στα καυσαέρια καθώς συμπυκνώνονται. 
• ο λέβητας το επιτυγχάνει αυτό με το βέλτιστο τρόπο, χρησιμοποιώντας την θερμότητα που εκλύεται κατά τη 
συμπύκνωση για προθέρμανση του νερού.
Όλα τα προϊόντα της έχουν πιστοποίηση κατά ISO-CE καθώς και πιστοποίηση της χώρας κατασκευής.
• Το αποτέλεσμα είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καυσαερίων της τάξεως των <50 βαθμών.
Οι τελευταίας τεχνολογίας  καυστήρες  που προσφέρονται  σε συνδυασμό με τον DSCB έχουν χαμηλές εκπομπές 
βλαβερών ρυπογόνων ΝOx. 
Ο DSCB μπορεί να συνδυαστεί  με καυστήρες  πετρελαίου  ή αερίου  ανάλογα  των  απαιτήσεων  της  εφαρμογής.
Συνοδεύονται από πλήρη ηλεκτρονικά όργανα ρύθμισης και παρακολούθησης  της λειτουργίας  του λέβητα.
Ο DSCB αποτελείται από ανοξείδωτη και χαλύβδινη κατασκευή ανθεκτική στο χρόνο και εύκολη στη συντήρηση.
1) Προσφέρεται με καυστήρες πετρελαίου ή αερίου σε ευρεία θερμαντική ισχύ. Επιτυγχάνει βαθμούς απόδοσης 
της τάξης του 99%.
2) Η νέα σειρά λεβήτων πετρελαίου συμπύκνωσης σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από την απόδοση του 
πετρελαίου ή αερίου, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος της θέρμανσής σας.
3) Ανθεκτική ανοξείδωτη - χαλύβδινη κατασκευή.
Οι λέβητες παραδίδονται έτοιμοι προς χρήση. Εύκολοι στην εγκατάσταση, που μπορεί να προσαρμοστούν σε όλα 
τα είδη των χώρων, χάρη στο μικρό τους μέγεθος.
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164.1.020 DSCB 20 450 450 525 190 3309,00

164.1.030 DSCB 30 510 450 650 210 3453,00

164.1.040 DSCB 40 550 450 700 230 3884,00

164.1.050 DSCB 50 570 480 860 270 4316,00

164.1.060 DSCB 60 640 500 900 300 4747,00

164.1.Π1 288,00

Τάξη ενεργειακής απόδοσης Θέρμανσης Α++
Θερμική ισχύς (KW) 20
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας ζεστού νερού (°C) 30-90
Βαθμός απόδοσης σε ονομαστική ισχύ 98,8
Θερμοκρασία καυσαερίων σε ονομαστική ισχύ 47,2
Εκπομπές CO2 (%) 12,66
Εκπομπές ΝOx (ρρm) 46,7


