Ψηφιακά ρυθμιζόμενοι λέβητες για θέρμανση της ELNUR

Οι ηλεκτρικοί λέβητες της Elnur σας
προσφέρουν την δυνατότητα να απολαμβάνετε
την ασφάλεια και την άνεση της ηλεκτρικής
ενέργειας. Αποτελούν την ιδανική επιλογή για
όσους χρειάζονται ένα απόλυτα ασφαλές και
αποδοτικό σύστημα κεντρικής θέρμανσης.
Οι λέβητες της Elnur μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με θερμοσίφωνες ή
ενδοδαπέδια θέρμανση, με θερμοστάτες
δωματίου ή προγραμματιζόμενους θερμοστάτες,
ενώ σε αντίθεση με τους άλλους λέβητες, δεν
χρειάζονται συντήρηση κάθε χρόνο ή έλεγχο
σχετικά με την ασφάλειά τους.
Όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται για τη
λειτουργία και την εγκατάσταση παρέχονται μαζί
με το λέβητα. Οι εγκαταστάσεις κουζίνας δεν
χρειάζονται αγωγούς εξαερισμού ή καμινάδες,
οι οποίοι ενδέχεται να μειώσουν τη μόνωση του
σπιτιού σας.
Οι ηλεκτρικοί αυτοί λέβητες της Elnur είναι
τελείως αθόρυβοι χάρη στην τεχνολογία TRIAC.
Επιπλέον, διαθέτουν ρυθμιζόμενη λειτουργία,
η οποία σε συνδυασμό με έναν καλό εξωτερικά
ρυθμιζόμενο θερμοστάτη (βλέπε βοηθητικό
εξοπλισμό), προσαρμόζει την θερμική ισχύ
στις ανάγκες του συστήματος, επιτυγχάνοντας
μέγιστη αποτελεσματικότητα ενέργειας καθώς
και σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση
ρεύματος.
Η μέγιστη ισχύς μπορεί να περιοριστεί σε
οποιοδήποτε από τα ρυθμιζόμενα επίπεδα.
Οι αισθητήρες διαφοράς θερμοκρασίας, ροής
και κατανάλωσης εξασφαλίζουν ασφαλή και
αξιόπιστη λειτουργία.
Ο κύλινδρος ανοξείδωτου χάλυβα στα
μοντέλα CMX εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής,
χωρίς διάβρωση, μειώνοντας έτσι την ανάγκη
συντήρησης και περιοδικής αντικατάστασης
ανοδίου. Τα πλήκτρα καθαρίζονται εύκολα και
είναι πολύ εύκολα στην χρήση.
Η ψηφιακή οθόνη δείχνει συνέχεια τη
θερμοκρασία του νερού που θερμαίνεται και της
δεξαμενής ζεστού νερού οικιακής χρήσης (DHW).
Η ρύθμιση της θέρμανσης και του ζεστού
νερού οικιακής χρήσης είναι ευκολότερη
με τη χρήση ξεχωριστών πλήκτρων που
χρησιμοποιούνται για την αύξηση ή τη μείωση
της θερμοκρασίας. Μπορείτε να αποσυνδέσετε
το σύστημα θέρμανσης το καλοκαίρι, ενώ και τα
δύο πληκτρολόγια μπορούν να κλειδωθούν για
να αποφευχθούν τυχόν αλλαγές.
Ο ηλεκτρονικός έλεγχος της αντλίας
κυκλοφορίας αποτρέπει το μπλοκάρισμα σε
μεγάλες περιόδους αδράνειας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ο λέβητας θέρμανσης αποτελείται
από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Στοιχεία θωρακισμένα με ανοξείδωτο
χάλυβα INCOLOY800.
• Δοχείο επέκτασης θέρμανσης 6L.
• Ρυθμιζόμενος ηλεκτρονικός έλεγχος.
• Ψηφιακή οθόνη.
• Υδρόμετρο 0-4bar.
• Αντλία κυκλοφορίας.
• Αυτόματος εξαερισμός.
• Διακόπτες ισχύος αθόρυβου TRIAC.

• Ανιχνευτής ροής θέρμανσης.
• Περιορισμός αύξησης
θερμοκρασίας στους
100ºC.
• Βαλβίδα ελέγχου πίεσης
θέρμανσης 7 kg/cm2.
• Αγωγός εισόδου θερμοστάτη
δωματίου.
• Προαιρετικός εξοπλισμός
ενδοδαπέδιας
θέρμανσης (υδραυλικό σύστημα).
• Χρώμα RAL 9010.

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

