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BOILER ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΑ ΜΕ 1 ή 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 150L-200L-300L-500L-800L- 
1000L ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Η ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

Τα μπόιλερ αυτού του τύπου διαθέτουν μεγάλη επιφάνεια εναλλακτών και είναι ιδανικά για σύνδεση 
με αντλία θερμότητας inverter χαμηλών – υψηλών θερμοκρασιών 

Γενική περιγραφή: 
Τα boiler κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και 
Γερμανικά πρότυπα στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής 
boiler δαπέδου. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η ασφαλής και 
οικονομική λειτουργία τους σε συνδυασμό με αξιόπιστη και μακρά 
διάρκεια ζωής. 
• Κατασκευή από χαλυβδοέλασμα μεγάλου πάχους και υψηλής

ποιότητας τύπου USD 37.2.
• Διπλός έλεγχος στεγανότητας
•Εσωτερικός καθαρισμός του κυλίνδρου με αυτόματο συγκρότημα
Μεταλλοβολής 6 σημείων (όχι με χημικά) με αποτέλεσμα την
τέλεια πρόσφυση του σμάλτου.

• Επισμαλτωμένο με την μέθοδο του διπλού “direct” εμαγιέ
και ψημένο στους 860°C.

• Ανόδιο μαγνησίου για μακροχρόνια αντιδιαβρωτική προστασία
• Εύκολος καθαρισμός με πλευρική φλάντζα διαμέτρου

Φ 110 mm (εξαιρούνται τα μπόιλερ των 150 και 200 λίτρων)
• Φλάντζα διαμέτρου Φ 110 mm στο άνω μέρος για εύκολη

αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου.

• Προαιρετική ηλεκτρική αντίσταση (αποστέλλεται ξεχωριστά
κατόπιν παραγγελίας).

2 kw μέχρι 4 kw (μονοφασική, 220-240V) με θερμοστάτη 
6 kw, 9 kw ή 12 kw (τριφασική, 380V) χωρίς θερμοστάτη 
Pmax λειτουργίας: 10 bar 
Pmax δοκιμής: 15 bar για 5 λεπτά 
Tmax λειτουργίας: +95° C 
Μόνωση από πολυουρεθάνη χωρίς CFC & FCKW 
Πυκνότητα: 52 kg/m3       Πάχος: 60 mm 
(Στα boiler BL800 – BL1000 σε όλα τα μοντέλα η μόνωση είναι 
από εύκαμπτη πολυουρεθάνη 80 mm ( αφρολέξ ) η οποία είναι 
και αποσπώμενη για ευκολότερη πρόσβαση σε στενά περάσματα.) 
Θερμική αγωγιμότητα 0,023W/mk 
Κλάση πυρός:, B3 αυτοσβεστούμενα 
Εναλλάκτης από επισμαλτωμένο χαλυβδοσωλήνα 1 ¼’΄ για αντλία 
θερμότητας 
Εναλλάκτης από επισμαλτωμένο χαλυβδοσωλήνα 1’’ για τους 
ηλιακούs συλλέκτες 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλακτών 16 bar 
Mέγιστη θερμοκρασίας λειτουργίας εναλλάκτη 130 ºC. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* BL150-A BL200-A BL300-A BL500-A BL800-A BL1000-A 

BL1 BL1 BL2 BL
1 

BL2 BL1 BL2 BL1 BL2 BL1 BL2 

Εξωτερική Διάμετρος mm 603 603 603 603 603 730 730 945 945 945 945 

Ύψος mm 1050 1330 1330 19
30 

1930 1970 1970 1800 1800 1950 1950 

Μέγιστη Πίεση λειτουργίας εναλλακτών bar 16 

Είδος μόνωσης Σκληρή Σκληρή Σκληρή Σκληρή Σκληρή Σκληρή Σκληρή Μαλακή Μαλακή Μαλακή Μαλακή 

Πάχος μόνωσης mm 60 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 

Επιφάνεια εναλλάκτη αντλίας θερμότητας** m² 1.25 2.06 2.06 3.57 3.57 5,21 5,21 5.90 5.90 7,35 7,35 

Επιφάνεια εναλλάκτη ηλιακών** m² - - 0.49 - 1.19 - 2,22 - 2,22 - 3,42

Χωρητικότητα εναλλάκτη αντλίας θερμότητας L 6 9,85 9,85 17 17 25 25 26,68 26,68 35,09 35,09 

Χωρητικότητα εναλλάκτη ηλιακών L - - 1,87 - 4,49 - 8,39 - 8,39 - 12,88

Διατομή εναλλάκτων αντλίας θερμότητας Inch 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1¼’ 

Παροχές εναλλάκτων (ζεστού-κρύου) Inch 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 

Παροχή ανακυκλοφορίας Inch 1’’ 1’’ 1’’ 1’
’ 

1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 

Παροχή αισθητηρίου Inch ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ 

Μεταλλική Φλάντζα mm Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 

Φλάντζα Καθαρισμού mm N/A N/A N/A Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 

Ανόδιο Φλάντζας mm Φ22 x 400 Φ22 x 400 Φ22 x 400 Φ22 x 400 Φ22 x 400 Φ22 x 400 Φ22 x 400 Φ22 x 400 Φ22 x 400 Φ22 x 400 Φ22 x 400 

Ηλεκτρική αντίσταση Inch 1 ½’’ 1 ½’’ 1 ½’’ 1 ½’’ 1 ½’’ 1 ½’’ 1 ½’’ 1 ½’’ 1 ½’’ 1 ½’’ 1 ½’’ 
**Άθροισμα εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας σωλήνα 

ME ENAN ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (BL1-Α) 

1. Βοηθητική φλάντζα
2. Ανόδιο μαγνησίου
3. Εξαγωγή ζεστού νερού
4. Είσοδος για αντλία θερμότητας
5. Υποδοχή αισθητηρίου
6. Σύνδεση ανακυκλοφορίας
7. Υποδοχή αισθητηρίου 

εναλλάκτη
8. Έξοδος για αντλία θερμότητας
9. Ηλεκτρική αντίσταση
10.Πλευρική φλάντζα

(εξαιρούνται τα 150, 200 ltr)
11.Είσοδος κρύου

ME ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ (BL2-Α) 

1. Βοηθητική φλάντζα 
2. Ανόδιο μαγνησίου
3. Εξαγωγή ζεστού νερού
4. Είσοδος για αντλία θερμότητας
5. Υποδοχή αισθητηρίου
6. Σύνδεση ανακυκλοφορίας
7. Υποδοχή αισθητηρίου εναλλάκτη
8.Έξοδος για αντλία θερμότητας
9. Υποδοχή ηλεκτρικής αντίστασης
10.Είσοδος συλλεκτών
11.Υποδοχή αισθητηρίου εναλλάκτη
12.Έξοδος συλλεκτών
13.Είσοδος κρύου νερού
14.Πλευρική φλάντζα

(εξαιρούνται τα 150, 200 ltr)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Tα δοχεία έχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 BAR. Συνιστάται η τοποθέτηση βαλβίδας ασφαλείας 6 BAR και δοχείου διαστολής στην είσοδο του κρύου 
ATTENTION: Tanks have a maximum service pressure of 8 BAR. You must install a 6 BAR TP Valve and an expansion vessel in the cold inlet. 
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Μέγιστη Πίεση λειτουργίας δοχείου bar 10 

1¼’ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Tα δοχεία έχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 Bar. Είναι απαραίτητο η τοποθέτηση βαλβίδας ασφαλείας 6 bar και δοχείου διαστολής στην είσοδο του κρύου.20

** Άθροισμα m² εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας σωλήνα / Total sum of m²square meters of inner and outer pipe surface
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FLOOR STANDING WATER TANKS -GLASS ENAMELLED WITH 1 or 2 COILS 
150L-200L-300L-500L-800L-1000L FOR CONNECTION ΤΟ A HEAT PUMP 

AND/OR TO SOLAR COLLECTORS 
Floor standing water tanks of this type have a large surface of heat exchangers and are ideal for connection to an 

Inverter heat pump of low - high temperature. 

Description: 
The floor standing boilers are manufactured according to 
European and German standards in the new state of the art 
manufacturing facility and offer absolute safety in operation, 
great savings and a long lifespan. 
• Manufactured from extra thick and high quality USD 37.2 steel
plate.
• Double tested for water tightness.
• The internal cleaning of the cylinder is not done chemically
but in the most modern sand metal blasting facility (6 point
metalblasting), resulting in the perfect addiction of the enameling
on  the steel surface.
• Enamelling is made with double ‘direct’ enamel process and
it is heated at a temperature of 860ºC.
• Supplied with a magnesium rod for additional anti-corrosive
protection.
• Side flange Φ 110 mm for easy cleaning (excluded boilers 150
ltr, 200 ltr).
• Top flange Φ 110 mm for easy replacement of the magnesium rod.

• Optional electric resistance (it is supplied separately only upon
order). 2 kw to 4 kw (220-240V, one-phase) with thermostat 6
kw, 9 kw ή 12 kw (three-phase, 380V) without thermostat
• Available with 1 or 2 coils inside
Function Pmax: 10bar
Testing Pmax: 15 bar For 5 minutes
Function Tmax: +95° C
Insulation: Polyurethane CFC & FCKW Free
• Density:52 kg/m3
• Thickness: 60 mm
For the storage tanks of 800 and 1000 ltrs in      all the types, the
insulation is flexible polyurethane 80 mm and is detachable for
easier passage during installation
Thermal conductivity 0,023W/mk
Fire Class: Β3, auto extinguishable
Heat exchanger from glass enameled heavy duty steel tube 1 ¼’’
for heat pump
Heat exchanger from glass enameled heavy duty steel tube 1’’ for
solar collectors
Max working pressure of heat exchangers: 16 bar
Max working temperature of the heat exchanger: 130 ºC

SPECIFICATIONS* BL150-A BL200-A BL300-A BL500-A BL800-A BL1000-A 

BL1 BL1 BL2 BL1 BL2 BL1 BL2 BL1 BL2 BL1 BL2 

External diameter mm 603 603 603 603 603 730 730 945 945 945 945 

Height mm 1050 1330 1330 1930 1930 1970 1970 1800 1800 1950 1950 

Function Pmax of heat exchangers bar 16 
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Type of insulation Hard Hard Hard Hard Hard Hard Hard Soft Soft Soft Soft 

Insulation thickness mm 60 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 

Heat exchanger surface area (heat pump)** m² 1.25 2.06 2.06 3.57 3.57 5,21 5,21 5.90 5.90 7,35 7,35 

Heat exchanger surface area(solar collectors)** m² - - 0.49 - 1,19 - 2,22 - 2,22 - 3,42

Heat exchanger capacity (heat pump) L 6 9,85 9,85 17 17 25 25 26,68 26,68 35 35 

Heat exchanger capacity (solar collectors) L - - 1,87 - 4,49 - 8,39 - 8,39 - 12,88 

Heat exchanger cross section (heat pump) Inch 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’

Hydraulic connections Inch 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’ 1 ¼’

Recirculation connection Inch 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’
Sensor inlet Inch ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’ ½’’

  Top flange mm Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 

Side flange mm N/A N/A N/A Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 Φ 110 
Magnesium rod  
Electric back up inlet 

mm  
Inch 

Φ22 x 400  
1 ½’’ 

Φ22 x 400  
1 ½’’ 

Φ22 x 400  
1 ½’’ 

Φ22 x 400  
1 ½’’ 

Φ22 x 400 
1 ½’’ 

Φ22 x 400  
1 ½’’ 

Φ22 x 400  
1 ½’’ 

Φ22 x 400  
1 ½’’ 

Φ22 x 400 
 1 ½’’ 

Φ22 x 400  
1 ½’’ 

Φ22 x 400 
1 ½’’ 

 **total sum of outer and inner pipe surface 

WITH 1 COIL (BL1-Α) 

1 .Top flange 
2. Magnesium rod
3. hot water outlet
4. Heat Pump inlet
5. Sensor inlet
6. Recirculation 

connexion
7. Sensor inlet
8. Heat Pump outlet
9. Electric Back-up inlet
10. Side flange

(except 150, 200 ltrs) 
11. Cold water inlet

WITH 2 COILS (BL2-Α) 

1. Top flange
2. Magnesium rod
3. Hot water outlet
4. Heat pump inlet
5. Sensor inlet
6. Recirculation connexion
7. Sensor inlet
8. Heat pump outlet
9. Electric back-up inlet
10.Collector inlet
11.Sensor inlet
12.Collector outlet
13.Cold water inlet
14.Side flange

(except 150, 200 ltrs) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Tα δοχεία έχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 BAR. Συνιστάται η τοποθέτηση βαλβίδας ασφαλείας 6 BAR και δοχείου διαστολής στην είσοδο του κρύου
ATTENTION: Tanks have a maximum service pressure of 8 BAR. Υou must install install a 6 BAR TP Valve and an expansion vessel in the cold inlet. 

Function Pmax      bar 10 

ATTENTION: Tanks have a maximum service pressure of 8 Bar. It is necessary to install a 6 bar TP Valve and an expansion vessel in the cold inlet.

** Άθροισμα m² εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας σωλήνα / Total sum of m²square meters of inner and outer pipe surface
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ΜΠΟΙΛΕΡ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ/Η ΜΕ 
ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/AEΡΙΟΥ (BL0, BL1, BL2) 

FLOOR STANDING WATER TANKS -GLASS ENAMELLED FOR CONNECTION TO SOLAR 
COLLECTORS AND/OR TO AN OIL OR GAS HEATING BOILER

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ / WITHOUT COILS (BL0) – ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ / WITH 1 COIL (BL1)  ME 2 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ / WITH 2 COILS (BL2) 150L-200L-300L-420L-500L-800L-1000L

Description
The floor standing boilers are manufactured according to 
European and German standards in the new state of the art man-
ufacturing facility and offer absolute safety in operation, great 
savings and a long lifespan.
•   Manufactured from extra thick and high quality USD 37.2 steel 

plate.
•   Double tested for watertightness. 
•   The internal cleaning of the cylinder is not done chemically but 

in the most modern sand blasting facility, resulting in the per-
fect addiction of the enamelling on the steel surface.

•   The enamelling is made with double ‘direct’ enamel process 
and it is heated at a temperature of 860ºC.

•  Supplied with a magnesium rod for additional anti-corrosive 
protection.

•   Side flange ∅ 110 mm. for easy cleaning (except for boilers of 
150 ltr).

•   Top flange ∅ 110 mm for easy replacement of the magnesium 
rod.

•   Optional electric resistance (it is supplied separately only upon 
order).

•   Available with 1 or 2 coils or without coils inside.

Tank:
Material:  Steel plate USD37.2 quality
Welding:   Robotically welded in inert gas environment
Cleaning:  6 point metal blasting
Internal treatment:  Glass enameling heated at 860°C
Function Pmax:  8 bar
Testing Pmax:  15 bar for 5 minutes
Function Tmax:  +95° C
 
Outer Cover Material: Flexible PVC in various colors
  
Heat Exchanger Type:  Coil heat exchanger made of heavy duty 

steel tube 33mm (tubo)
Insulation:
Material:  Polyurethane CFC & FCKW Free
Density:  52 kg/m3

Thickness:  60 mm
(For the storage tanks of 800 and 1000 ltrs in all the types, the 
insulation is made from flexible polyurethane 80 mm and is 
detachable for easier passage during installation)

 Electrical Backup (upon request):  
 2 kw to 4 kw (220-240V, one-phase) with thermostat 
6 kw, 9 kw ή 12 kw (three-phase, 380V)  without thermostat

Γενική περιγραφή:
Τα boiler κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και 
Γερμανικά πρότυπα στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής 
boiler δαπέδου. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η ασφαλής και 
οικονομική λειτουργία τους σε συνδυασμό με αξιόπιστη και μακρά 
διάρκεια ζωής.
•  Κατασκευή από χαλυβδοέλασμα μεγάλου πάχους και υψηλής ποιό-

τητας τύπου USD 37.2. 
•  Διπλός έλεγχος στεγανότητας
•  Εσωτερικός καθαρισμός του κυλίνδρου με αυτόματο συγκρότημα 

αμμοβολής (όχι με χημικά) με αποτέλεσμα την τέλεια πρόσφυση 
του σμάλτου.

•  Επισμαλτωμένο με την μέθοδο του διπλού “direct” εμαγιέ και 
ψημένο στους 860°C.

•  Ανόδιο μαγνησίου για μακροχρόνια αντιδιαβρωτική προστασία
•  Εύκολος καθαρισμός με πλευρική φλάντζα διαμέτρου ∅ 110 mm 

(εξαιρούνται τα μποιλερ των 150 λιτρων) 
•  Φλαντζα διαμέτρου ∅ 110 mm στο άνω μερος για εύκολη αντικα-

τάσταση της ράβδου μαγνησίου.
•  Προαιρετική ηλεκτρική αντίσταση (αποστέλλεται ξεχωριστά κατό-

πιν παραγγελίας).
•  Μπόιλερ με 1 ή 2 σερπαντίνες, ή χωρίς σερπαντίνες. 

Δοχείο:
Υλικό: χαλυβδοέλασμα ποιότητας USD37.2
Συγκολλήσεις: με robot σε περιβάλλον αδρανούς αεριού
Καθαρισμός: μεταλλοβολή 6 σημείων 
Εσωτερική  εμαγιέ (glass) ψημένο στους 860° C 
επικάλυψη:  στα μοντέλα ΒL 
Pmax λειτουργίας: 8 bar
Pmax δοκιμής: 15 bar για 5 λεπτά
Tmax λειτουργίας: +95° C

Περίβλημα: PVC τεχνόδερμα σε διάφορα χρώματα

Εναλλάκτης:  μόνιμη σερπαντίνα από χαλυβδοσωλήνα δια-
τομής 33mm (tubo) 

Μόνωση:
Υλικό: πολυουρεθάνη χωρίς CFC & FCKW
Πυκνότητα: 52 kg/m3 
Πάχος: 60 mm
(Στα boiler BL800 – BL1000 σε όλα τα μοντέλα η μόνωση είναι από 
εύκαμπτη πολυουρεθάνη 80mm η οποία είναι και αποσπώμενη για 
ευκολότερη πρόσβαση σε στενά περάσματα.)

Ηλεκτρική αντίσταση (κατόπιν παραγγελίας):
 2 kw μέχρι 4 kw (μονοφασική, 220-240V) με θερμοστάτη   
6 kw, 9 kw ή 12 kw (τριφασική, 380V) χωρίς θερμοστάτη

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ / WITHOUT COILS (BL0) ME ENAN ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ / WITH 1 COIL (BL1) ME ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ / WITH 2 COILS (BL2)

7.  Πλευρική φλάντζα
8.  Είσοδος κρύου νερού

1.  Hot water outlet 
2.  Magnesium rod 
3.  Top flange 
4. Sensor inlet
5.  Recirculation con-

nexion
6.  Electric back-up inlet
7:  Side flange 
8.  Cold water inlet

αντίστασης
7. Είσοδος συλλεκτών
8.  Υποδοχή αισθητηρίου 

εναλλάκτη
9.  Πλευρική φλάντζα
10.  Έξοδος συλλεκτών
11.  Είσοδος κρύου νερού

1.  Hot water outlet 
2.  Magnesium rod 
3.  Top flange 
4. Sensor inlet
5.  Recirculation con-

nexion
6.  Electric back-up inlet
7. Collector inlet 
8. Sensor inlet 
9.  Side flange 
10.  Collector outlet 
11.  Cold water inlet

8.Έξοδος λέβητα
9.  Υποδοχή ηλεκτρικής 

αντίστασης
10. Είσοδος συλλεκτών
11.  Υποδοχή αισθητηρίου 

εναλλάκτη
12. Έξοδος συλλεκτών
13. Είσοδος κρύου νερού
14. Πλευρική φλάντζα

1. Top flange
2. Magnesium rod
3. Hot water outlet
4.  Back-up heat exchanger 

inlet
5. Sensor inlet
6.  Recirculation connexion
7. Sensor inlet
8.  Back-up heat exchanger 

outlet
9.  Electric back-up inlet 
10. Collector inlet 
11. Sensor inlet
12. Collector outlet
13. Cold water inlet 
14.  Side flange

1.  Εξαγωγή ζεστού νερού 
2. Ανόδιο μαγνησίου
3.  Βοηθητική φλάντζα
4.  Υποδοχή αισθητηρίου
5.  Σύνδεση 

ανακυκλοφορίας
6.  Υποδοχή ηλεκτρικής 

1.  Βοηθητική φλάντζα
2.  Ανόδιο μαγνησίου
3.  Εξαγωγή ζεστού νερού
4.  Είσοδος λέβητα
5.  Υποδοχή αισθητηρίου
6.  Σύνδεση ανακυκλοφορίας
7.  Υποδοχή αισθητηρίου 

εναλλάκτη

1.  Εξαγωγή ζεστού νερού
2.  Ανόδιο μαγνησίου
3.  Βοηθητική φλάντζα
4.  Υποδοχή αισθητηρίου
5.  Σύνδεση 

ανακυκλοφορίας
6.  Υποδοχή ηλεκτρικής 

αντίστασης
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Βάρη άδειων δεξαμενών (kg) / Εξωτερικές Διαστάσεις (mm):

ΛΙΤΡΑ/
ΤΥΠΟΣ

BL0 BL1 BL2 ΔΙΑΜΕ-
ΤΡΟΣ

ΥΨΟΣ

150 51 64 69 603 1050

200 66 82 90 603 1330

300 94 108 128 603 1930

420 118 146 156 730 1730

500 122 165 182 730 1970

800 137 176 210 805* 945 1735* 1800

1000 157 195 228 805* 945 1885* 1950*

*Διαστάσεις χωρίς την μόνωση εύκαμπτης πολυουρεθάνης

Θερμική μόνωση:
Πολυουρεθάνη χωρίς CFC & FCKW
Πυκνότητα: 52 kg/m3

Πάχος: 60 χιλ.
Θερμική αγωγιμότητα: 0,023 W/mk
Κλάση πυρός: Β3, αυτοσβεστουμενα.

Αντιδιαβρωτική προστασία
Εσωτερικός καθαρισμός με αυτόματη μεταλλοβολή (και 
όχι χημικά) με αποτέλεσμα την τέλεια πρόσφυση του σμάλ-
του. Επισμάλτωση διατροφικής ποιότητας με μέθοδο «Double 
Direct» που ψήνεται στους 860°C (τα δοχεια ΒUFFERS  
εξαιρούνται).
Ράβδος μαγνησίου (για τους τυπος ΒL0, BL1 and BL2) για επιπλέον 
αντιδιαβρωτική προστασία. Η κατάσταση της ράβδου μαγνησίου θα 
πρέπει να ελέγχεται. Ο χρόνος αντικατάστασης της μπορεί να είναι 
από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια ανάλογα με την ποιότητα νερού.

Υδραυλικές συνδέσεις BL :

Χωρητικότητα 150 l. 200 l. 300 l. 420 l. 500 l. 800 l. 1000 l.

Αισθητήριο ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

Εναλλάκτες 1" 1" 1" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

Ζεστό-κρύο 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

Αντίσταση 1 ½" 1½" 1½" 1½" 1½" 1½" 1½"

Ανακυκλοφορια 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"

Storage tanks weight empty (kg)/External dimensions (mm):

LITTER/
MODEL

BL0 BL1 BL2 DIAME-
TER

HEIGHT

150 51 64 69 603 1050

200 66 82 90 603 1330

300 94 108 128 603 1930

420 118 146 156 730 1730

500 122 165 182 730 1970

800 137 176 210 805* 945 1735* 1800

1000 157 195 228 805* 945 1885* 1950*

*Dimensions without the flexible polyurethane insulation.

Thermal Insulation:
Polyurethane Foam CFC & FCKW free
Density: 52 kg/m3
Thickness: 60 mm.
Thermal Conductivity: 0,023 W/mk
Fire Class: Β3, auto extinguishable.

Corrosion Protection
Inner cleaning of the tank with automated sand blasting 
(not chemically) resulting in a perfect adherence of the 
enamel.
Food grade enamel quality applied with a “double direct” method 
and baked at 860°C (BUFFER tanks are excluded).
Magnesium rod (for types BL0, BL1 ,BL2) for extra corrosion 
protection.The status of the magnesium rod must be checked  
and the time of its replacement can be from 6 months up to 2 
years depending on the quality of the water.

Hydraulic Connections BL:

Volume (L) 150 l. 200 l. 300 l. 420 l. 500 l. 800 l. 1000 l.

Sensor ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

Heat exchangers 1" 1" 1" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

Hot-Cold inlets 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

Electric Element 1 ½" 1½" 1½" 1½" 1½" 1½" 1½"

Recirculation 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"

BUFFER 1 INOX

ΜΠΟΙΛΕΡ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ/Η ΜΕ 
ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/AEΡΙΟΥ (BL0, BL1, BL2) 

FLOOR STANDING WATER TANKS -GLASS ENAMELLED FOR CONNECTION TO SOLAR 
COLLECTORS AND/OR TO AN OIL OR GAS HEATING BOILER

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ/WITHOUT COILS (BL0) – ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ / WITH 1 COIL (BL1) 
ME 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ/ WITH 2 COILS (BL2) 150L-200L-300L-420L-500L-800L-1000L
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BOILER ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΑ
FLOOR STANDING WATER TANKS - GLASS ENAMELED

Τεχνικά χαρακτηριστικά BL / BL Technical Specifications
Mοντέλο Model BL 150 BL 200
Εναλλάκτες Heat Exchangers Κάτω εναλλάκτης

(μοντέλα BL1)
Πανω εναλλάκτης

(μοντέλα BL2)
Κάτω εναλλάκτης

(μοντέλα BL1)
Πανω εναλλάκτης

(μοντέλα BL2)
Solar (lower) Heat 
Exchanger (BL1 

models)

Back-up Heat 
Exchanger 

(BL2 models)

Solar (lower) Heat 
Exchanger (BL1 

models)

Back-up Heat 
Exchanger 

(BL2 models)
Χωρητικότητα εναλλάκτη* Heat Exchanger 

Capacity*
Lt 3,45 2,7 5,7 2,7

Επιφάνεια εναλλάκτη* Heat Exchanger 
surface area*

 m2 0,6 0,5 1 0,5

Παροχή πρωτεύοντος Lower Heat Exch. 
Flow Rate

m3/h 3 3 3 3

Πτώση πίεσης Pressure drop mbar 65 52 120 60
Θερμοκρασία εισόδου Inlet temperature ° C 55 70 80 90 55 70 80 90 55 70 80 90 55 70 80 90
Ισχύς εναλλάκτη* Heat Exchanger 

Power*
KW 7,8 15,6 20,4 25,5 4,7 9,4 12,3 15,4 10 20,5 26,5 33,7 4,7 9,4 12,3 15,4

Συνεχής παροχή ζεστού 
νερού

Hot water 
continuous supply

Lt/h 190 385 500 625 115 232 303 380 250 500 650 830 115 232 303 380

Απώλειες μόνωσης ** Thermal losses ** KWh/24H 1,2 1,65

Mοντέλο Model BL 300 BL 420
Εναλλάκτες Heat Exchangers Κάτω εναλλάκτης

(μοντέλα BL1)
Πανω εναλλάκτης

(μοντέλα BL2)
Κάτω εναλλάκτης

(μοντέλα BL1)
Πανω εναλλάκτης

(μοντέλα BL2)
Solar (lower) Heat 
Exchanger (BL1 

models)

Back-up Heat 
Exchanger 

(BL2 models)

Solar (lower) Heat 
Exchanger (BL1 

models)

Back-up Heat 
Exchanger 

(BL2 models)
Χωρητικότητα εναλλάκτη* Heat Exchanger 

Capacity*
Lt 7,4 5,7 7,6 6

Επιφάνεια εναλλάκτη* Heat Exchanger 
surface area*

 m2 1,4 1,2 1,5 1,3

Παροχή πρωτεύοντος Lower Heat Exch. 
Flow Rate

m3/h 3 3 3 3

Πτώση πίεσης Pressure drop mbar 150 130 155 140
Θερμοκρασία εισόδου Inlet temperature ° C 55 70 80 90 55 70 80 90 55 70 80 90 55 70 80 90
Ισχύς εναλλάκτη* Heat Exchanger 

Power*
KW 12,3 25 32,6 41 11,8 23 30,5 38,3 14,2 27,5 36,6 46,4 12,8 23 34,5 37,5

Συνεχής παροχή ζεστού 
νερού

Hot water 
continuous supply

Lt/h 300 620 800 1000 290 565 750 940 350 675 900 1150 315 567 850 982

Απώλειες μόνωσης ** Thermal losses ** KWh/24H 2,24 2,68

Mοντέλο Model BL 500 BL 800
Εναλλάκτες Heat Exchangers Κάτω εναλλάκτης

(μοντέλα BL1)
Πανω εναλλάκτης

(μοντέλα BL2)
Κάτω εναλλάκτης

(μοντέλα BL1)
Πανω εναλλάκτης

(μοντέλα BL2)
Solar (lower) Heat 
Exchanger (BL1 

models)

Back-up Heat 
Exchanger 

(BL2 models)

Solar (lower) Heat 
Exchanger (BL1 

models)

Back-up Heat 
Exchanger 

(BL2 models)
Χωρητικότητα εναλλάκτη* Heat Exchanger 

Capacity*
Lt 11,5 6 11,5 6,3

Επιφάνεια εναλλάκτη* Heat Exchanger 
surface area*

 m2 2,2 1,3 2,2 1,4

Παροχή πρωτεύοντος Lower Heat Exch. 
Flow Rate

m3/h 3 3 3 3

Πτώση πίεσης Pressure drop mbar 220 140 220 130
Θερμοκρασία εισόδου Inlet temperature ° C 55 70 80 90 55 70 80 90 55 70 80 90 55 70 80 90
Ισχύς εναλλάκτη* Heat Exchanger 

Power*
KW 16,7 32,2 42,8 54,2 12,8 23 34,5 37,5 17 32 43 54 11,4 21 30,5 32,3

Συνεχής παροχή ζεστού 
νερού

Hot water 
continuous supply

Lt/h 410 790 1050 1330 315 567 850 925 440 820 1100 1390 560 660 950 1010

Απώλειες μόνωσης ** Thermal losses ** KWh/24H 2,91 3,22

Mοντέλο Model BL 1000
Εναλλάκτες Heat Exchangers Κάτω εναλλάκτης (μοντέλα BL1) Πανω εναλλάκτης (μοντέλα BL2)

Solar (lower) Heat Exchanger (BL1 models) Back-up Heat Exchanger (BL2 models)
Χωρητικότητα εναλλάκτη* Heat Exchanger 

Capacity*
Lt 13,3 7,5

Επιφάνεια εναλλάκτη* Heat Exchanger 
surface area*

 m2 2,5 1,4

Παροχή πρωτεύοντος Lower Heat Exch. 
Flow Rate

m3/h 3 3

Πτώση πίεσης Pressure drop mbar 250 145
Θερμοκρασία εισόδου Inlet temperature ° C 55 70 80 90 55 70 80 90
Ισχύς εναλλάκτη* Heat Exchanger 

Power*
KW 20,5 40 53 65,5 12,3 25 32,6 41

Συνεχής παροχή ζεστού 
νερού

Hot water 
continuous supply

Lt/h 500 980 1300 1600 415 845 1100 1390

Απώλειες μόνωσης ** Thermal losses ** KWh/24H 3,6

*  Θερμοκρασία κρύου νερού 10 °C. Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 45°C.  
Θερμοκρασία αποθήκευσης 60°C.

*  Cold water temperature 10°C. Hot water outlet temperature 45°C. Storage temperature 60°C.

** Θερμοκρασία νερού αποθήκευσης 65°C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C.
** Water storage temperature 65°C – Ambient temperature 20°C.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Tα δοχεία έχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 Bar. Είναι απαραίτητο η τοποθέτηση βαλβίδας ασφαλείας 6 bar και δοχείου διαστολής στην είσοδο του κρύου.
ATTENTION: Tanks have a maximum service pressure of 8 Bar. It is necessary to install a 6 bar TP Valve and an expansion vessel in the cold inlet.
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ΘΕΡΜΟ-
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΞΟΔΟΣ 
ΖΕΣΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

ΤΟΜΗ ΠΛΑΓΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΚΡΥΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΟΨΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΚΡΥΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

ΘΕΡΜΟ-
ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑ

ΕΞΟΔΟΣ
ΖΕΣΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ 
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΗ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟ-
       ΒΑΝΑ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟ-
       ΒΑΝΑ

LATERAL CROSS-
SECTION

HOT WATER OUTLET

COLD WATER 
INLET

THREE-WAY
VALVE WITH THERMOSTATIC HEAD

COLD WATER 
INLET

HOT WATER 
OUTLET

THERMAL 
SWITCH

FRONT SIDE

ELECTRICAL VALVE

UNDERFLOOR  
HEATING

COMPENSATION

HEAT PUMP

OVERHEATING VALVE

Σημείωση:  Οι παραπάνω σχηματικές παραστάσεις είναι τυπικά σχέδια βασικής αρχής. Θα πρέπει πάντα να συμβουλέυεστε έναν εξειδικευμένο θερμομηχανικό για τη δική σας εγκατάσταση.

* Θερμοκρασία κρύου νερού 10 °C. Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 45°C. Θερμοκρασία αποθήκευσης 60°C.
** 45°C με θερμοκρασία αποθήκευσης 60°C
*** Θερμοκρασία νερού αποθήκευσης 65°C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C

MEGA TANK INOX 1000 / 2500lt/h
ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

1. Σύνδεση buffer (ζεστού) 1½" 
2.  Σύνδεση buffer (ζεστού κατώτερο στρώμα) 1½"
3.  Σύνδεση buffer (επιστροφή ανώτερο στρώμα) 1½"
4.  Σύνδεση buffer (επιστροφή) 1½"
5. Σύνδεση buffer (ζεστού) 1½" 
6.  Σύνδεση buffer (ζεστού κατώτερο στρώμα) 1½"
7.  Σύνδεση buffer (επιστροφή ανώτερο στρώμα) 1½"
8.  Σύνδεση buffer (επιστροφή) 1½"
9. Εξαεριστικό ½"
10. Θέση αισθητηρίου ½"
11. Θέση αισθητηρίου ½" 
12.  Εισαγωγή από ηλιακά  

(ζεστό) 1¼"
13.  Θέση αισθητηρίου ηλιακών ½"
14.  Επιστροφή για ηλιακά  

(κρύο) 1¼"
15.  Εισαγωγή κρύου νερού χρήσης (ύδρευση) 1½"
16.   Έξοδος ζεστού νερού χρήσης 1½"
17. Φλάτζα καθαρισμού
18.  Θέση ηλεκτρικής αντίστασης 1½"

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ 

Παραδείγματα εγκαταστάσεων

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1000 Lt

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ
ΗΛΙΑΚΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤHΣ 
ΙΝΟΧ

Χωρητικότητα 
εναλλάκτη

LT 13,3 40,95

Επιφάνεια εναλλάκτη m2 2,5 7,48
Παροχή πρωτεύοντος m3/h 3
Θερμοκρασία εισόδου C 55 70 80 90
Ισχύς εναλλάκτη* KW 20,5 40 53 65,5
Συνεχής παροχή 
ζεστού νερού**

LTR/h 2500

Απώλειες 
μόνωσης***

KWh/24h 3,6

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ 

Πτώση πίεσης INOX εναλλάκτη DN32
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Το MEGA TANK INOX 1000 (Απόδοσης 2500lt/h Ζεστού Νερού Χρήσης), είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αδιάλειπτη παροχή Ζ.Ν.Χ. σε ξενοδοχειακές 
μονάδες κάθε κλίμακας. Το πρωτοπορειακό δοχείο MEGA TANK INOXx, διαθέτει ειδική ανοξείδωτη σερπαντίνα για την άμεση παραγωγή Ζ.Ν.Χ. με την 
τεχνολογία «φρέσκου νερού». Το ζεστό νερό χρήσης διέρχεται μέσα από την ανοξείδωτη  σερπαντίνα και θερμαίνεται άμεσα, χωρίς να έρχεται σε επαφή 
με το αποθηκευμένο θερμό νερό του δοχείου, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό, απόλυτα τρεχούμενο και καθαρό ζεστό νερό. Η ανάγκη για απολύμανση 
του δοχείου (αντιλεγεωνέλλα) μηδενίζεται, καθώς το νερό που θα καταλήξει στις παροχές είναι διαρκώς ανανεούμενο.

Η μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής καθώς και η μεγάλη  διάμετρος της (DN32), διασφαλίζει την υψηλή απόδοση του συστήματος, σε παροχές που φθάνουν 
μέχρι και τα 2500lt/h. Ένα MEGA TANK INOX 1000 (Απόδοσης 2500lt/h Ζεστού Νερού Χρήσης), μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός ξενοδοχείου 25-
30 δωματίων σε αιχμή ζήτησης 1,5 ώρας και άνω με ομοιόμορφη κατανομή και διάρκειας του κάθε ντουζ 20 λεπτά. Η παραπάνω πρόταση φυσικά δεν 
μπορεί να είναι απόλυτη και μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου και της εκτίμησης του κάθε μελετητή.

Το δοχείο MEGA TANK INOX 1000 είναι ιδανικό για θέρμανση χώρου και λόγω των πολλών παροχών που διαθέτει μπορεί ταυτόχρονα να συνδεθεί με 
αντλία θερμότητας χαμηλών-υψηλών θερμοκρασιών, λέβητα αερίου-πετρελαίου-pellet, ηλιακούς συλλέκτες ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
να προσφέρει ταυτόχρονα θέρμανση χώρου και Ζεστό Νερό Χρήσης μέσω του μεγάλου ανοξείδωτου εναλλάκτη DN32 τον οποίον διαθέτει.
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ΘΕΡΜΟ-
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΞΟΔΟΣ 
ΖΕΣΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

ΤΟΜΗ ΠΛΑΓΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΚΡΥΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΟΨΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΚΡΥΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

ΘΕΡΜΟ-
ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑ

ΕΞΟΔΟΣ
ΖΕΣΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ 
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΗ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟ-
       ΒΑΝΑ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟ-
       ΒΑΝΑ

LATERAL CROSS-
SECTION

HOT WATER OUTLET

COLD WATER 
INLET

THREE-WAY
VALVE WITH THERMOSTATIC HEAD

COLD WATER 
INLET

HOT WATER 
OUTLET

THERMAL 
SWITCH

FRONT SIDE

ELECTRICAL VALVE

UNDERFLOOR  
HEATING

COMPENSATION

HEAT PUMP

OVERHEATING VALVE

Note:  The above drawings of installation are typical drawings of basic principles. You must always consult a specialized thermo-mechanical engineer for your own installation.

* Cold water temperature 10°C. Hot water outlet temperature 45°C. Storage temperature 60°C.
** 45°C with water storage temperature at 60°C
*** Water storage temperature 65°C -Ambient temperature 20°C.

MEGA TANK INOX 1000 / 2500lt/h
FOR DOMESTIC HOT WATER AND SPACE HEATING
Τhe MEGA TANK INOX 1000 (efficiency 2500lt/h Domestic Hot Water) is specially designed for the uninterrupted supply of DHW in hotels 
of all scales. The innovative MEGA TANK INOX boiler has a special INOX coil (heat exchanger) for the direct production of Domestic Hot Water
with "fresh water" technology. The domestic hot water passes through the INOX coil and is heated directly, without coming into contact with the 
hot water stored in the boiler, ensuring by this way a perfectly flowing and clean hot water.  The need to disinfect the boiler (anti-legionella) is 
eliminated as the water that will end up in the facilities is constantly renewed.

The large exchange surface as well as its large diameter (DN32), ensures the high performance of the system, in supplies that reach up to 2500lt/h.  
A MEGA TANK INOX 1000 (Efficiency 2500lt/h Domestic hot water), can meet the needs of a hotel with  25-30 rooms in peak demand of 1.5 hours or 
more with an even distribution and duration of each shower of 20 minutes. Of course, the above mentioned proposal cannot be absolute and it can 
be configured according to the requirements of each project and the assessment of each engineer/contractor.

The boiler MEGA TANK INOX 1000 is ideal for space heating and due to many inlets/outlets it has, it can be connected to a low-high temperature 
heat pump, gas-oil-pellet boiler, solar collectors or other renewable energy sources and simultaneously to provide space heating and Domestic Hot 
Water through its large size DN32 INOX heat exchanger.

1. Buffer connection (Hot) 1 ½"
2. Buffer connection 

(Hot Lower Level) 1 ½"
3. Buffer connection 

(Return Upper Level) 1 ½"
4. Buffer connection (Return) 1 ½"
5. Buffer connection (Hot) 1 ½"
6. Buffer connection 

(Hot Lower Level) 1 ½"
7. Buffer connection 

(Return Upper Level) 1 ½"
8. Buffer connection (Return) 1 ½"
9. Air ventilator ½"
10. Sensor connection (Upper Level) ½"
11. Sensor connection ½"
12. Inlet from Solar (Hot) 1 ¼"
13. Solar Water Heater’s Sensor Connection ½"
14. Return to Solar Water Heater 

(Cold) 1 ¼"
15. Domestic Water Inlet (supply) 1½"
16. Domestic hot water outlet 1½"
17. Cleaning flange
18. Position of Electrical  

resistance 1½"

Typical Applications

CAPACITY
1000 Lt

SOLAR
EXCHANGER

     ΙΝΟΧ
     EXCHANGER

Heat Exchanger 
Capacity

LT 13,3 40,95

Heat Exchanger 
surface area

m2 2,5 7,48

Lower Heat Exch.
Flow Rate

m3/h 3

Inlet temperature C 55 70 80 90
Heat Exchanger 
Power*

KW 20,5 40 53 65,5

Hot water continu-
ous supply**

LTR/h 2500

Thermal
Losses***

KWh/24h 3,6

Pressure drop INOX exchange DN32
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ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ / BUFFER TANKS
ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗ/ WITH or WITHOUT GLASS ENAMELED 

BUFFER 0 (ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ/WITHOUT COILS) 100L-150L-200L-300L-420L-500L-800L-1000L 
BUFFER 1 (ME 1 EΝΑΛΛΑΚΤΗ/WITH 1 COIL) 300L-420L-500L-800L-1000L

Βάρη άδειων δεξαμενών (kg) / Εξωτερικές Διαστάσεις (mm):

ΛΙΤΡΑ/
ΤΥΠΟΣ

BUF0 BUF1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ

100** 47 - 500 1000

150 49 - 603 1050

200 60 - 603 1330

300 90 118 603 1930

420 108 132 730 1730

500 117 150 730 1970

800 127 168 805* 945 1735* 1800

1000 148 192 805* 945 1885* 1950

 
*Διαστάσεις χωρίς την μόνωση εύκαμπτης πολυουρεθάνης
**Το δοχείο BUFFER 100 διατίθεται με εξωτερική μεταλλική επένδυση

Storage tanks weight empty (kg)/External dimensions (mm):

LITTER/
MODEL

BUF0 BUF1 DIAMETER HEIGHT

100** 47 - 500 1000

150 49 - 603 1050

200 60 - 603 1330

300 90 118 603 1930

420 108 132 730 1730

500 117 150 730 1970

800 127 168 805* 945 1735* 1800

1000 148 192 805* 945 1885* 1950

 
*Dimensions without the flexible polyurethane insulation
**Τhe BUFFER tank 100 has a metal exterior casing

1. Buffer connection (Hot)
2. Buffer connection (Hot Lower Level)
3. Buffer connection (Return Upper  

Level)
4. Buffer connection (Return)
5. Buffer connection (Hot)
6. Buffer connection (Hot Lower Level)
7. Buffer connection (Return Upper  

Level)
8. Buffer connection (Return)
9. Air ventilator
10. Sensor connection
11. Sensor connection
12. Inlet from Solar (Hot)
13. Solar Water Heater’s Sensor  

Connection
14. Return to Solar Water Heater (Cold) 
15. Position of Electrical resistance

Buffer1
 Λεβητοστασίου

Indoor installation  

300L-420L
-500L-800L

- 1000L

1. Σύνδεση buffer (ζεστού) 
2.   Σύνδεση buffer (ζεστού κατώτερο 

στρώμα)
3.   Σύνδεση buffer (επιστροφή ανώτερο  

στρώμα)
4. Σύνδεση buffer (επιστροφή
5. Σύνδεση buffer (ζεστού)
6.   Σύνδεση buffer (ζεστού κατώτερο  

στρώμα)
7.   Σύνδεση buffer (επιστροφή ανώτερο  

στρώμα)
8.  Σύνδεση buffer (επιστροφή)
9.  Εξαεριστικό
10. θέση αισθητηρίου 
11. Θέση αισθητηρίου
12. Εισαγωγή από ηλιακά (ζεστό)
13. Θέση αισθητηρίου ηλιακών
14. Επιστροφή για ηλιακά (κρύο)
15. Θέση ηλεκτρικής αντίστασης

Buffer0
Εξωτερικού ή 
εσωτερικού χώρου
Outdoor or indoor

installation

100L

Buffer0
Λεβητοστασίου
Indoor installation  

150L-200L
-300L-420L
-500L-800L
- 1000L

1. Buffer connection (Hot
2. Buffer connection (Hot 

Lower Level)
3. Buffer connection (Return 

Upper Level)
4. Buffer connection (Return) 
5. Buffer connection (Hot) 
6. Buffer connection (Hot 

Lower Level) 
7. Buffer connection* 

(Return Upper Level)
8. Buffer connection (Return) 
9. Air ventilator 
10. Sensor connection
11. Sensor connection
12. Position of Electrical 

resistance

1. Σύνδεση buffer (ζεστού) 
2. Σύνδεση buffer (ζεστού 
κατώτερο στρώμα)
3.  Σύνδεση buffer (επιστροφή 

ανώτερο στρώμα)
4.  Σύνδεση buffer (επιστροφή) 
5. Σύνδεση buffer (ζεστού) 
6.  Σύνδεση buffer (ζεστού 

κατώτερο στρώμα)
7.  Σύνδεση buffer* (επιστροφή 

ανώτερο στρώμα)
8. Σύνδεση buffer (επιστροφή) 
9. Eξαεριστικό
10. Θέση αισθητηρίου
11. Θέση αισθητηρίου 
12. Θέση ηλεκτρικής αντίστασης 

1. Εξαεριστικό
2. Σύνδεση buffer 
(ζεστού)
3. Σύνδεση buffer 
(επιστροφή)’
4. Σύνδεση buffer 
(ζεστού κατώτερο 
στρώμα)
5. Θέση 
αισθητηρίου
6. Θέση αντίστασης 
7. Σύνδεση buffer 
(επιστροφή)

1. Air ventilator
2. Buffer connection 
(Hot)
3. Buffer connection 
(Return)
4. Buffer connection 
(Hot Lower level)
5. Sensor Connection 
6. Position of electri-
cal resistance
7. Buffer connection 
(Return)

Υδραυλικές συνδέσεις BUFFER:

ΜΟΝΤΕΛΟ 100 l. 150 l. 200 l. 300 l. 420 l. 500 l. 800 l. 1000l.

ΘΕΣΗ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ

BUF0 BUF1 ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

- BUF1 - - - 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
BUFFER

BUF0 BUF1 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½"

ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

BUF0 BUF1 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½"

ΕΞΟΔΟΣ ΖΕΣΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

BUF0 BUF1 1 ½" 1 ½" 2" 2" 2"- 2" 3" 3"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

BUF0 BUF1 1 ½" 1 ½" 2" 2" 2"- 2" 3" 3"

Hydraulic Connections BUFFER:

MODELS 100 l. 150 l. 200 l. 300 l. 420 l. 500 l. 800 l. 1000l.

SENSORS BUF0 BUF1 ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

ΗΕΑΤ 
EXCHANGER 
CONNECTION

- BUF1 - - - 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"

CONNECTION 
BUFFER

BUF0 BUF1 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½"

ELECTRIC 
ELEMENT

BUF0 BUF1 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½"

HOT WATER 
OUTLET

BUF0 BUF1 1 ½" 1 ½" 2" 2" 2"- 2" 3" 3"

COLD 
WATER INLET

BUF0 BUF1 1 ½" 1 ½" 2" 2" 2"- 2" 3" 3"

* Δεν υπάρχει στα Βuffer 150 kai 200 ltr. 
   Does not exist in Buffer 150 and 200 ltr. 
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BUFFER-1 , BUFFER 1-INOX, FRW1
Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical Specifications

*  Θερμοκρασία κρύου νερού 10 °C. Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 45°C.  
Θερμοκρασία αποθήκευσης 60°C.

** Θερμοκρασία νερού αποθήκευσης 65°C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C.

*  Cold water temperature 10°C. Hot water outlet temperature 45°C.  
Storage temperature 60°C.

** Water storage temperature 65°C – Ambient temperature 20°C.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ CAPACITY 800 ΛΙΤΡΑ 1000 ΛΙΤΡΑ
Εναλλάκτες Heat Exchangers ΗΛΙΑΚΩΝ Aνoξείδωτος για 

Ζ.Ν.Χ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ 

BUF 1 INOX)

ΗΛΙΑΚΩΝ Aνoξείδωτος για 
Ζ.Ν.Χ

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ 

BUF 1 INOX)
SOLAR INOX for Domestic 

Hot Water (ONLY 
FOR MODELS 
BUF 1 INOX)

SOLAR INOX for 
Domestic Hot 
Water (ONLY 

FOR MODELS 
BUF 1 INOX)

Χωρητικότητα 
εναλλάκτη*

Heat Exchanger 
Capacity*

LT 11,5 13,25 13,3 13,25

Επιφάνεια εναλλάκτη* Heat Exchanger 
surface area*

m2 2,2 3,67 2,5 3,67

Παροχή πρωτεύοντος Lower Heat Exch.
Flow Rate

m3/h 3 3

Θερμοκρασία εισόδου Inlet temperature C 55 70 80 90 55 70 80 90
Ισχύς εναλλάκτη* Heat Exchanger 

Power*
KW 17 32 43 54 20,5 40 53 65,5

Συνεχής παροχή 
ζεστού νερού 45°c 
με θερμοκρασία 
αποθήκευσης 60°c  
(μοντελα buf 1 inox)

Hot water continuous 
supply at 45°C  
with water storage 
temperature at 60°C 
(Model BUF 1 INOX)

LTR/h 1420 1490

Απώλειες μόνωσης** Thermal Losses** KWh/24h 3,22 3,6

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ CAPACITY 300 ΛΙΤΡΑ 500 ΛΙΤΡΑ
Εναλλάκτες Heat Exchangers ΗΛΙΑΚΩΝ Aνoξείδωτος για 

Ζ.Ν.Χ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ BUF 1 
INOX)

ΗΛΙΑΚΩΝ Aνoξείδωτος για 
Ζ.Ν.Χ

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ BUF 

1 INOX)
SOLAR INOX for Domestic 

Hot Water (ONLY 
FOR MODELS 
BUF 1 INOX)

SOLAR INOX for 
Domestic Hot 
Water (ONLY 

FOR MODELS 
BUF 1 INOX)

Χωρητικότητα 
εναλλάκτη*

Heat Exchanger 
Capacity*

LT 7,4 12 11,5 13,25

Επιφάνεια εναλλάκτη* Heat Exchanger
surface area*

m2 1,4 3,30 2,2 3,67

Παροχή πρωτεύοντος Lower Heat Exch.Flow 
Rate

m3/h 3 3

Θερμοκρασία εισόδου Inlet temperature C 55 70 80 90 55 70 80 90
Ισχύς εναλλάκτη Heat Exchanger 

Power
KW 12,3 25 32,6 41 16,7 32,2 42,6 54,2

Συνεχής παροχή 
ζεστού νερού 45°c 
με θερμοκρασία 
αποθήκευσης 60°c  
(μοντελα buf 1 inox)

Hot water continuous 
supply at 45°C  
with water storage 
temperature at 60°C 
(Model BUF 1 INOX)

LTR/h 1215 1350

Απώλειες μόνωσης** Thermal Losses** KWh/24h 2,24 2,91

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ CAPACITY 200 ΛΙΤΡΑ FRW (Fresh Water) 300 ΛΙΤΡΑ FRW (Fresh Water)
Εναλλάκτες Heat Exchangers ΗΛΙΑΚΩΝ Aνoξείδωτος για Ζ.Ν.Χ ΗΛΙΑΚΩΝ Aνoξείδωτος για Ζ.Ν.Χ

SOLAR INOX for Domestic Hot Water SOLAR INOX for Domestic Hot 
Water

Χωρητικότητα 
εναλλάκτη*

Heat Exchanger 
Capacity*

LT 1,65 6,85 1,65 8,22

Επιφάνεια εναλλάκτη* Heat Exchanger 
surface area*

m2 0,48 2 0,48 2,40

Παροχή πρωτεύοντος Lower Heat Exch.
Flow Rate

m3/h 1,2 1,2

Θερμοκρασία εισόδου Inlet temperature C 55 70 80 90 55 70 80 90
Ισχύς εναλλάκτη Heat Exchanger 

Power
KW 5 8,8 11,1 14,1 5 8,8 11,1 14,1

Συνεχής παροχή ζεστού 
νερού

LTR / min 10 11

Απώλειες μόνωσης** Thermal Losses** KWh/24h 1,65 2,24

Τεχνικά χαρακτηριστικά FRW1 / Technical Specifications FRW1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Tα δοχεία έχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 Bar. Είναι απαραίτητο η τοποθέτηση βαλβίδας ασφαλείας 6 bar και δοχείου διαστολής στην είσοδο του κρύου.
ATTENTION: Tanks have a maximum service pressure of 8 Bar. It is necessary to install a 6 bar TP Valve and an expansion vessel in the cold inlet.
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Τα δοχεία αδρανείας αυτού του τύπου (200L-300L - 500L- 800L - 1000L) είναι ιδανικά για θέρμανση χώρου και μπορούν να συνδεθούν με αντλία θερμότητας χαμηλών-
υψηλών θερμοκρασιών, λέβητα αερίου-πετρελαίου-pellet σε συνδυασμό με ηλιακούς συλλέκτες και να προσφέρουν ζεστό νερό χρήσης μέσω του μεγάλου ανοξείδωτου 
εναλλάκτη τον οποίο διαθέτουν.
Buffer tanks of this type (300L - 500L- 800L - 1000L) are ideal for space heating and can be connected with a low-temperature heat pump, gas-oil-pellet boiler in 
combination with solar panels and offer hot water through the large stainless steel heat exchanger they have.

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
BUFFER TANKS FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC HOT WATER

Βάρη άδειων δεξαμενών (kg) / Εξωτερικές Διαστάσεις (mm):
ΛΙΤΡΑ/
ΤΥΠΟΣ

LITTER/
MODEL

BUF1 
INOX

FRW1** ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
DIAMETER

ΥΨΟΣ
HEIGHT

150 - 49 603 1050

200 - 64 603 1330

300 129 96 603 1930

420 - - 730 1730

500 162 - 730 1970

800 180 - 805* 945 1735* 1800

1000 204 - 805* 945 1885* 1950

* Διαστάσεις χωρίς την μόνωση εύκαμπτης πολυουρεθάνης / Dimensions 
without the flexible polyurethane insulation

**  Δυνατότητα προσθήκης ανοξείδωτου εναλλάκτη για σύνδεση με ηλια-
κούς συλλέκτες (όπως απεικονίζεται στο παραπανω σχεδιο FRW στις 
θέσεις 7, 8,11) / Possibility of adding a stainless steel exchanger for 
connection to solar collectors (as shown above in the drawing for 
FRW, points 7, 8, 11)

Υδραυλικές συνδέσεις / Hydraulic Connections FRW1:
Χωρητικότητα (L) Capacity (L) 200 – 300

Θέση Αισθητηρίου Ζ.Ν.Χ Position sensor DHW ½"

Θέση Αισθητηρίου Ηλιακών 
Ζ.Ν.Χ

Location Solar sensor ½"

Προσαγωγή – Επιστροφή 
από Αντλία Θερμότητας

Supply flow - Return 
from heat pump

1"

Προσαγωγή – Επιστροφή 
από Ηλιακούς Συλλέκτες

Supply flow - Return 
from solar panel

¾"

Εισαγωγή Κρύου Νερού 
από Δίκτυο

Cold water entrance ¾"

Εξαγωγή Ζεστού Νερού 
προς Καταναλώσεις

Hot water outlet ¾"

Αντίσταση Electric resistance 1½"

Εξαεριστικό Air ventilator ½"
Υδραυλικές συνδέσεις / Hydraulic Connections BUF 1 INOX:

ΜΟΝΤΕΛΟ 
MODELS

300 l. 500 l. 800 l. 1000l.

ΘΕΣΗ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ/
SENSORS

BUF1 INOX ½" ½" ½" ½"

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 
ΗΛΙΑΚΩΝ/
SOLAR HEAT 
EXCHANGERS

BUF1 INOX 1" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ/ 
CONNECTION 
BUFFER

BUF1 INOX 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½"

ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ/ 
ELECTRIC 
ELEMENT

BUF1 INOX 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½"

ΕΞΟΔΟΣ 
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΧΡΗΣΗΣ/ 
HOT WATER 
OUTLET

BUF1 INOX 1" 1" 1" 1"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΧΡΗΣΗΣ/ COLD 
WATER INLET

BUF1 INOX 1" 1" 1" 1"

FRW (Fresh Water**) 200L - 300L
Δοχείο ζεστού νερού για αντλίες θερμότητας-ηλιακούς συλλέκτες 
Hot water tank for heat pump - solar collectors

1.  Εισαγωγή κρύου νερού από 
δίκτυο  ¾"

2.  Εξαγωγή ζεστού προς 
καταναλώσεις ¾" 

3.  Προσαγωγή από αντλία 
θερμότητας 1"

4.  Θέση αισθητηρίου Z.Ν.Χ. ½"
5.   Θέση αισθητηρίου  

ηλιακών ½"
6.  Επιστροφή από αντλία 

θερμότητας 1"
7.  Προσαγωγή από ηλιακούς 

συλλέκτες ¾"
8.  Επιστροφή από ηλιακούς 

συλλέκτες ¾"
9.  Θέση ηλεκτρικής  

αντίστασης 1½"
10.  Θέση εξαεριστικού ½"
11.  Εναλλάκτης Ηλιακών 

συλλεκτών 

1.  Cold water entrance  ¾"
2.  Hot water outlet ¾" 
3.  Adduction from heat pump 1"
4.  Position sensor DHW ½"
5.   Location solar sensor ½"

6.  Return from heat pump 1"
7.  Supply flow from solar panels ¾"
8.  Return from solar panels ¾"
9.  Position of electrical backup 1½"
10.  Position of vent ½"
11. Exchanger for solar collectors

1. Buffer connection (Hot) 1 ½"
2. Buffer connection (Hot Lower 

Level) 1 ½"
3. Buffer connection (Return 

Upper Level) 1 ½"
4. Buffer connection  

(Return) 1 ½"
5. Buffer connection (Hot) 1 ½"
6. Buffer connection (Hot Lower 

Level) 1 ½"
7. Buffer connection (Return 

Upper Level) 1 ½"
8. Buffer connection  

(Return) 1 ½"
9. Air ventilator ½"

10. Sensor connection (Upper 
Level) ½"

11. Sensor connection ½"
12. Inlet from Solar (Hot) 1 ¼"
13. Solar Water Heater’s Sensor 

Connection ½"
14. Return to Solar Water Heater 

(Cold) 1 ¼"
15. Domestic Water Inlet  

(supply) 1"
16. Domestic hot water outlet 1"
17. Cleaning flange
18. Position of Electrical  

resistance 1½"

1. Σύνδεση buffer (ζεστού) 1½" 
2.  Σύνδεση buffer (ζεστού 

κατώτερο στρώμα) 1½"
3.  Σύνδεση buffer (επιστροφή 

ανώτερο στρώμα) 1½"
4.  Σύνδεση buffer (επιστροφή) 1½"
5. Σύνδεση buffer (ζεστού) 1½" 
6.  Σύνδεση buffer (ζεστού 

κατώτερο στρώμα) 1½"
7.  Σύνδεση buffer (επιστροφή 

ανώτερο στρώμα) 1½"
8.  Σύνδεση buffer (επιστροφή) 1½"
9. Εξαεριστικό ½"

10. Θέση αισθητηρίου ½"
11. Θέση αισθητηρίου ½" 
12.  Εισαγωγή από ηλιακά  

(ζεστό) 1¼"
13.  Θέση αισθητηρίου ηλιακών ½"
14.  Επιστροφή για ηλιακά  

(κρύο) 1¼"
15.  Εισαγωγή κρύου νερού χρήσης 

(ύδρευση) 1"
16.   Έξοδος ζεστού νερού χρήσης 1"
17. Φλάτζα καθαρισμού
18.  Θέση ηλεκτρικής 

αντίστασης 1½"

Buffer1 - INOX  300L - 500L - 800L - 1000L
Δοχείο BUFFER-1 με INOX εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης για σύνδεση με λέβητα 
(πετρελαίου/αερίου, ξυλολέβητα-πέλλετ), αντλία θερμότητας-ηλιακά, για σύστημα 
θέρμανσης υψηλών θερμοκρασιών (καλοριφέρ) ή χαμηλών θερμοκρασιών (ενδοδαπέδιο). 

Buffer-1 Tank with INOX hot water exchanger for connection to a heating boiler (using 
diesel/gas, wood boilerpellets), heat pump-solar panels for high temperature heating 
system (radiators) or low temperature (underfloor).

Α
νο

χή
/T

ol
le

ra
nc

e 
+/

-1
0%



32

Παραδείγματα εγκαταστάσεων Typical Applications

Σημείωση:  Οι παραπάνω σχηματικές παραστάσεις είναι τυπικά σχέδια βασικής αρχής. Θα πρέπει πάντα να συμβουλέυεστε έναν εξειδικευμένο θερμομηχανικό για τη δική σας εγκατάσταση.
Note:  The above drawings of installation are typical drawings of basic principles. You must always consult a specialized thermo-mechanical engineer for your own installation.

LATERAL CROSS-
SECTION

HOT WATER OUTLET

COLD WATER 
INLET

THREE-WAY
VALVE WITH THERMOSTATIC HEAD

COLD WATER 
INLET

HOT WATER 
OUTLET

THERMAL 
SWITCH

FRONT SIDE

ELECTRICAL VALVE

UNDERFLOOR  
HEATING

COMPENSATION

HEAT PUMP

OVERHEATING VALVE

Τυπική Εγκατάσταση Δοχείου BUFFER-1 με INOX εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης 
για σύνδεση με αντλία θερμότητας, λέβητα στερεών καυσίμων, λέβητα πετρελαίου/
αερίων, σύστημα θέρμανσης υψηλών θερμοκρασιών (καλοριφέρ), σύστημα 
θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών (ενδοδαπέδιο) και με ηλιακή υποβοήθηση
Typical Installation of BUFFER-1 tank with INOX domestic hot water heat 
exchanger for connection to solid fuel boiler, diesel/gas boiler, heat pump, 
high-temperature heating system (radiator), low-temperature heating system 
(floor heating) and solar heating system.

Τυπική Εγκατάσταση 
BOILER με λέβητα και 
ηλιακούς συλλέκτες για 
Ζεστό Νερό Χρήσης. 

Τυπική Εγκατάσταση δοχείου FRW με ΙΝΟΧ 
εναλλάκτη Ζεστού Νερού Χρήσης

Typical installation, FRW water tank with INOX  
heat exchanger for DHW.

Typical 
installa-
tion, water 
tank with 
solar 
collectors 
and a 
heating 
boiler for 
DHW.
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YΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ / HYDRAULIC KIT

Εφαρμογή
Ως αντλία, ρυθμιστής και εξεαριστική βαλβίδα σε 
ηλιακά συστήματα θέρμανσης.
O ενσωματωμένος ρυθμιστής ΤacoSetter Inline 130 
επιτρέπει την ακριβή και απλή τοποθέτηση καθώς και 
τον έλεγχο της απαιτούμενης ποσότητας του υγρού στο 
πρωτεύον κύκλωμα. Το συνεχές σύστημα εξαερισμού 
στο ενσωματωμένο δοχειο εξαερισμού επιτρεπει την 
αποδοτική λειτουργία του συστήματος.
Με τη χρήση της κλίμακας, που είναι προβαθμολογημένη 
για γλυκόλη, ο τεχνικός μπορεί επιτόπου να θέσει 
και να ελέγξει τις ακριβείς τιμές ρυθμού ροής. Δεν 
απαιτείται ούτε εκπαίδευση ούτε ακριβές συσκευές 
μέτρησης. Η εγκατάσταση και ο εξαερισμός μπορούν 
να διεκπεραιωθούν από ένα μόνο άτομο χωρίς καμιά 
βοήθεια.

Τοποθέτηση
Το υδραυλικό κίτ πρέπει να τοποθετείται κάθετα για την 
σωστή λειτουργία του συστήματος εξαερισμού. 

Πλεονεκτήματα
•  Ολοκληρωμένο: Περιέχει όλες τις απαραίτητες 

βαλβίδες και εξαρτήματα
•  Ασφαλές: Ουσιαστική ασφάλεια του συστήματος χάρη 

σε μια ενσωματωμένη συνδεσμολογίας ασφαλείας
•  Απλό: Υδραυλική ισορροπία και λειτουργικός έλεγχος 

του συστήματος με το Tacosetter Inline 130. Η αντλία 
μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα επειδή κλειδώνει 
στις πλευρές εισαγωγής και εξόδου

•  Aποδοτικό: Πολύ αποτελεσματική λειτουργία του 
συστήματος χάρη στον μόνιμο διαχωρισμό αέρα και 
στη χρήση αντλιών μεγάλης απόδοσης

•  Ευέλικτο: Η ευελιξία του οφείλεται στην ύπαρξη 
συστημάτων ολοκληρωμένου ελέγχου

Λειτουργία
Σε συνδυασμό με έναν ηλιακό ελεγκτή, το ηλιακό υγρό που θερμαίνεται 
στο συλλέκτη μεταφέρεται στη δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού / πόσιμου 
νερού μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας με τη βοήθεια ενός ηλιακού 
σταθμού.
Η ενσωματωμένη βαλβίδα εξισορρόπησης TacoSetter Inline 130 
επιτρέπει τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ροής του όγκου σε σχέση με 
την απόδοση του συλλέκτη ή του εναλλάκτη θερμότητας. Η μέτρηση ροής 
αυτής της βαλβίδας εξισορρόπησης βασίζεται στην αρχή ενός πλωτήρα. 
Η ρυθμιστική βίδα στον μετρητή ροής χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της 
ροής. Η θέση ανάγνωσης είναι το κατώτερο 
σημείο του πλωτήρα.
Το ενσωματωμένο δοχείο αερισμού με 
το καινοτόμο σχέδιο τεχνολογίας ροής 
διασφαλίζει τον μόνιμο διαχωρισμό του αέρα 
κι έτσι αυξάνει την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος.

Κατηγοριες Κτηριων
• Διαμερίσματα, πολυκατοικίες
• Μονοκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών
• Πολλαπλές μονάδες κατοικιών

Application
As a pump, regulator and air venting valve in solar 
heating systems.
With the hydraulic kit, hydraulic balancing, flow mea-
surement and venting can be performed directly in 
the station.
The built-in TacoSetter Inline 130 allows the required 
quantity of fluid in the primary circuit to be exactly 
and simply set and checked. The continuous venting 
system permanent air separation in the integrated 
ventilating flask allows energy-efficient operation of 
the system.
Using the scale, which is pre-calibrated for glycol, 
the technician can set and check the exact flow-rate 
values on-site. Neither training courses nor expensive 
measuring devices are required. Installation and vent-
ing can be carried out by one person working unaided.

Installation position
The solar station must be mounted vertically to 
ensure problem-free functioning of the venting unit.

Advantages
•  Compact: Equipped with all the necessary valves 

and components
•  Secure: Intrinsic safety of the system thanks to an 

integrated safety subassembly
•  Simple: Hydraulic balancing and functional check-

ing of the system with Tacosetter Inline 130. Pump 
can be changed with ease as it lockable on the 
intake and output sides

•  Efficient: Highly efficient system operation owing to 
permanent air separation and use of high-efficiency 
pumps

•  Flexible: Flexibility thanks to the option of integrat-
ing control systems 

Operation
In combination with a solar cont¬roller, the solar liquid heated in the 
collector is transported to the hot water/drinking water storage tank 
via a heat exchanger with the help of the solar station. The integrated 
TacoSetter Inline 130 balancing valve enables the volume flow to be 
adjusted to the performance of the collector or heat exchanger and 
checked. The flow measurement of this balancing valve is based on 
the principle of a float. The regulating screw on the flow meter is used 
to adjust the flow. The reading position is the lower edge of the float 
element.

The integrated ventilating flask with inno-
vative flow technology design ensures 
permanent air separation and thereby 
increases the efficiency of the system.

Building Categories
•  Apartments, apartment blocks
•  Single family homes, housing estates
•  Multiple dwelling units

Το υδραυλικό κίτ δεν συμπεριλαμβάνει 
τον διαφορικό θερμοστάτη / The hydrau-
lic kit does not include the differential 
thermostat.
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YΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ / HYDRAULIC KIT
Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical Data General

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστη θερμοκρασία 
λειτουργίας:
-  κύκλωμα ροής (πλευρά εξαε-

ρισμού): 150°C
-  κύκλωμα επιστροφής (πλευρά 

άντλησης): 110°C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 
8 bar
-  πίεση απόκρισης βαλβίδας 

ασφαλείας: 6 bar

Τιμή kvs και περιοχή μέτρη-
σης ανά πίνακα «Πρόγραμμα 
Τύπου».

Σωλήνας εξαερισμού: 
Βαμμένο ατσάλι

Εξαρτήματα περιβλήματος 
βαλβίδας: Oρείχαλκος

Εσωτερικά εξαρτήματα: 
Ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος 
και πλαστικό.

Άνοιγμα παρατήρησης: Βορικό 
πυρίτιο

Δακτυλιοειδείς σφραγίσεις: 
EPOM
Oι επίπεδες σφραγίσεις με 
αντοχή στην υψηλή θερμοκρα-
σία είναι κατάλληλες για χρήση 
στις ηλιακές εφαρμογές.

Στοιχεία Ηλεκτρικής Σύνδεσης 
- TacoFlow3 GenS Solar 15-85/130
- Τάση δικτύου: 230 VAC ± 10%
- Συχνότητα δικτύου: 50 ... 60 Hz
- Κατανάλωση ενέργειας:
- Ταχύτητα P1 [W] min. 2.6/ Μέγιστη. 51,2
- I1 / 1 [A]  min. 3 max. 0,45
- Κατηγορία προστασίας: IPX4D
- EEI ≤ 0,20

Μονωτικό υλικό: ΕΡΡ

Σπείρωμα σύμφωνα με DIN 
2999 / ISO 7 και ISO 228.

Ακρίβεια μέτρησης: ± 10% (της 
υψηλότερης ονομαστικής τιμής)

Υγρά
•  Μείγμα νερού και πρόσθετων 

κατάλληλα για την προστασία 
ενάντια στην διάβρωση και 
την παγωνιά (κλίμακα παρου-
σίασης για ιξώδες μέσου 
u=2,3mm2/s)

•  Νερό θέρμανσης και ψύξης.

TECHNICAL DATA General

Maximal operating 
temperatures:
-  Flow line [ventilator side] 

TDmax: 150°C
-  Return line (pump side] 

TDmax: 110°C

Max. operating pressure 
PDmax:  
8 bar
-  Actuating pressure of the 

integrated safety valve: 6 bar

kvs value and measurement 
range according to "Type 
overview" table
-  Thread according to DIN 

2999/ISO 7 and ISO 228
-  Measuring accuracy ± 10 % 

of the final value

Material
-  Vent pipe: Painted steel
-  Valve housing parts: Brass
-  Internal parts: Stainless 

steel, brass and plastic, 
borosilicate (sight glass)

-  O-ring seals: EPDM
-  Flat seals: AFM34
-  Insulation: EPP 

Electric connection data
-  ΤACOFLOW3 GenS Solar 

15-85/130 
-  Mains voltage: 230 VAC ± 

10 %
-  Mains frequency: 50...60 Hz
-  Power consumption:
-  Speed P1 [W] min. 2.6 // 

max. 51.2
-  I1/1 [A] min 0.03 max. 70 

0.45
-  Protection class: IPX4D
-  EEI ≤ 0.20 

Fluids
-  Water mixtures with typical 

additives used against 
corrosion and freezing 
(display scale for medium 
viscosity  
υ = 2,3 mm²/s)

-  Heating water (VDI 2035; SIA 
Directive 384/1; ÖNΟRM Η 
5195-1)

-  Cold water
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PUMP DIAGRAMΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

1) kvs [m
3/h] at υ=1 mm2/s in the return line (pump side)

2) kvs [m
3/h] at υ=1 mm2/s in the flow line (ventilator side)

3) Reading scale for water-glycol mix with υ=2,3 mm2/s

kVS1) kVS2) Measuring range3) Circulating pump

3,3 6,0 4,0 - 16,0 l/min TACOFLOW3  GenS Solar  15-85/130
3,5 6,0 8,0 - 28,0 l/min TACOFLOW3  GenS Solar  15-85/130

kVS1) kVS2) Κλίμακα μέτρησης 3) Αντλία Κυκλοφορίας 

3,3 6,0 4,0 - 16,0 l/min TACOFLOW3  GenS Solar  15-85/130

3,5 6,0 8,0 - 28,0 l/min TACOFLOW3  GenS Solar  15-85/130

TYPE OVERVIEW
TacoSolCircZR HE / Two-line design 
with high-efficiency pump
Version with carrier for controller

ΤΥΠΟΣ
TacoSolCircZR HE / Δύο στήλες με 
υψηλής απόδοσης αντλία με θήκη για 
διαφορικό θερμοστάτη. 

1. Collector supply connection (AG ISO 
228, G 1" flat seal and cutting ring)

2. Collector return connection (AG ISO 
228, G 1" flat seal and cutting ring)

3. Accumulator supply connection (AG 
ISO 228, G 1" flat seal and cutting ring)

4. Accumulator return connection (AG 
ISO 228, G 1" flat seal and cutting ring)

5. Expansion vessel connection (AG ISO 
228, G ¾" flat seal and cutting ring)

6. Connection blow-off line safety valve 
(IG DIN 2999 / ISO 7, Rp ¾")

1. Σύνδεση παροχής συλλέκτη (AG ISO 228, G 1" 
επίπεδο στεγανοποιητικό και δακτύλιο κοπής)

2. Σύνδεση επιστροφής συλλέκτη (AG ISO 228, G 
1" επίπεδη στεγανοποίηση και δακτύλιος κοπής)

3. Σύνδεση παροχής μπόιλερ  (επίπεδη στεγανο-
ποίηση και δακτύλιος κοπής AG ISO 228, G 1")

4. Σύνδεση επιστροφής μπόιλερ (επίπεδη στεγανο-
ποίηση και δακτύλιος κοπής AG ISO 228, G 1")

5. Σύνδεση δοχείου διαστολής (επίπεδη στεγανο-
ποίηση και δακτύλιος κοπής AG ISO 228, G ¾")

6. Σύνδεση βαλβίδας ασφαλείας γραμμής εξαέρω-
σης (IG DIN 2999 / ISO 7, Rp ¾")

Dimensional 
drawing

1) kvs [m
3/h] at υ=1 mm2/s στην γραμμή επιστροφής (απο μεριά της αντλίας)

2) kvs [m
3/h] at υ=1 mm2/s στην γραμμή ροής (απο μεριά απαερωτή)

3) Κλίμακα ανάγνωσης για το μειγμα νερού -γλυκόλης με υ=2,3 mm2/s
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YΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ
Εξαρτήματα

1. Σφαιρική βαλβίδα διακοπής με βαλβίδα 
ασφαλείας και ενσωματωμένο σύστημα πρόληψης 
αντίστροφης ροής

• Ενσωματωμένο σύστημα πρόληψης αντίστροφης 
ροής και βαλβίδα ελέγχου

• Επιλογή συγκόλλησης μολύβδου για προστασία 
έναντι σε τυχόν εσφαλμένη λειτουργία από το μοχλό 
χειρισμού

• Λειτουργία βαλβίδας ασφαλείας σε κάθε θέση της 
σφαιρικής βαλβίδας, εγγυημένη σύμφωνα με τα 
πρότυπα ασφαλείας

2. Δοχείο αερισμού με βαλβίδα αερισμού
• Μόνιμος διαχωρισμός αέρα
• Όγκος συλλογής αέρα 2,5 dl
• Ενσωματωμένη διέξοδος αερισμού για αερισμό και 

έλεγχο τυχόν διαρροών
3. Μανόμετρο
• Οθόνη ενδείξεων 0-10 bar
4. Θερμόμετρο
• Οθόνη ενδείξεων 0-160 °C

• Αισθητήρες βύθισης εγκατεστημένοι στον σωλήνα 
ασφαλείας

5. Επιτοίχια ανάρτηση
6. Σφαιρική βαλβίδα διακοπής με βαλβίδα 

ασφαλείας και ενσωματωμένο σύστημα πρόληψης 
αντίστροφης ροής καθώς επίσης και βαλβίδα 
πλήρωσης και αποστράγγισης

• Βαλβίδα πολλαπλών λειτουργιών για πλήρωση, 
αποστράγγιση και διακοπή του κυκλώματος 
συλλέκτη

• Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα εξωτερικού 
σπειρώματος G ¾"

• Επιλογή συγκόλλησης μολύβδου για προστασία 
έναντι σε τυχόν εσφαλμένη λειτουργία από το μοχλό 
χειρισμού

7. Αντλία κυκλοφορίας – ηλιακή έκδοση
• TACOFLOW3  GenS Solar  15-85/130 
8. Βαλβίδα εξισορρόπησης TacoSetter Inline 130
• Θυρίδα επιθεώρησης με κλίμακα για μέσο ιξώδες 

= 2,3 mm2/s

• Kλίμακες ρυθμίσεων σύμφωνα με τον σχεδιασμό. 
• 1,5-6 l/min | 4-16 l/min | 8-28 l/min
• Ενσωματωμένη λειτουργία διακοπής
• Υδραυλική εξισορρόπηση ομάδας αντλιών χωρίς 

καμπύλες διόρθωσης και συσκευές/διατάξεις 
μέτρησης

• Λειτουργικός έλεγχος του συστήματος από τη 
θυρίδα επιθεώρησης

9. Θερμόμετρο
• Οθόνη ενδείξεων 0-160°C
• Αισθητήρες βύθισης εγκατεστημένοι στον σωλήνα 

ασφαλείας 
10. Σύνδεση δοχείου διαστολής
• G ¾"
Μονωτικο κουτι και εξαρτήματα στερεωσης
• 2 εξάγωνες βίδες 8 Χ 50 mm
• 2 ροδέλες
• 2 ούπα 10 Χ 50 mm
• Οδηγίες εγκατάστασης
• Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας 

 Εξαρτήματα κυκλώματος ροής (τομέας 
εξαερισμού)
 Ανακοπή σφαιροειδούς βάνας με 
βαλβίδα ασφαλείας (πίεση απόκρισης 
6 bar)
Η σφαιροειδής βάνα επιτρέπει το 
διαχωρισμό της γραμμής ροής του 
κυκλώματος ανάμεσα στο συλλέκτη 
και το συσσωρευτή θερμότητας. Όπως 
απαιτούν οι κανονισμοί ασφαλείας, η 
σύνδεση ανάμεσα στο συλλέκτη και στη 
βαλβίδα ασφαλείας δεν διακόπτεται σε 
καμιά από τις θέσεις της σφαιροειδούς 
βάνας.
Συνεπώς, η βαλβίδα ασφαλείας 
προστατεύει τα εξαρτήματα του συστήματος από την 
υπερβολική υπερπίεση σε όλες τις φάσεις λειτουργίας. 
Στη χειρολαβή της σφαιροειδούς βάνας υπάρχουν 
οπές έτσι ώστε αυτή να μπορεί να σφραγισθεί για να 
προστατευθεί από τυχόν ακούσιο κλείσιμο. Αυτό αποτρέπει 
την αθέλητη αποσύνδεση της γραμμής σύνδεσης ανάμεσα 
στο συλλέκτη και στο δοχείο εκτόνωσης στο σημείο αυτό. 
 Δεξαμενή εξαερισμού με βαλβίδα αφαίμαξης
O σκοπός της δεξαμενής εξαερισμού είναι η απομάκρυνση 
του αέρα από το μέσο που ρέει μέσα στη δεξαμενή. 
Η δεξαμενή εξαερισμού έχει χωρητικότητα περίπου 
2,5 dl αέρα και διαθέτει βαλβίδα αφαίμαξης για την 
απελευθέρωση του αέρα.
Η βαλβίδα αφαίμαξης κατευθύνεται προς τα έξω μέσω 
της μόνωσης, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει πρόσβαση 
σε αυτή ακόμη και όταν το περίβλημα μόνωσης είναι 
ενεργοποιημένο. Η εκροή διαθέτει ένα κατάλληλο 
εξάρτημα για εύκολη προσαρμογή ενός ελαστικού σωλήνα. 
Η συχνότητα και η ποσότητα του αέρα που συλλέγεται 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της 
στεγανότητας διαρροής του συστήματος. 
Μετρητής πίεσης
O μετρητής πίεσης με ένδειξη από 0 έως 10 bar 
καταγράφει την πίεση του συστήματος. 
Θερμόμετρο
Το θερμόμετρο με ένδειξη από 0 έως 160°C καταγράφει 
συνεχώς τη μέση θερμοκρασία στο κύκλωμα ροής. Η 
θερμοκρασία καταγράφεται απευθείας στο μέσο για 
ελαχιστοποίηση του χρόνου αντίδρασης. O αισθητήρας 
εισάγεται εντός κυαθίου έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
αντικατάστασή του χωρίς να απαιτείται άδειασμα του 

 Εξαρτήματα κυκλώματος επιστροφής (τομέας αντλίας)
 Ανακοπή σφαιροειδούς βάνας με στρόφιγγα πλήρωσης και αποστράγγισης και 
ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου
Η σφαιροειδής βάνα επιτρέπει το διαχωρισμό της γραμμής επιστροφής προς το 
συλλέκτη και το συσσωρευτή θερμότητας. O ειδικός σχεδιασμός της σφαιροειδούς 
στρόφιγγας προσφέρει τη δυνατότητα πολλών λειτουργιών. Όταν η χειρολαβή 
βρίσκεται στην κατεύθυνση της ροής, το μέσο του συστήματος μπορεί να 
κυκλοφορεί. Μια ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου ανακόπτει τη ροή του μέσου προς 
την αντίθετη κατεύθυνση και λειτουργεί επίσης ως αναστολή της βαρύτητας.
Στρέφοντας τη χειρολαβή κατά 90° προς τα δεξιά, κλείνει η σφαιροειδής 
στρόφιγγα προς την κατεύθυνση της ροής του μέσου και επιτρέπει στο άνω τμήμα 
του συστήματος (συλλέκτης) να πληρωθεί και να αδειάσει χρησιμοποιώντας τη 
στρόφιγγα πλήρωσης και αποστράγγισης. Στρέφοντας τη χειρολαβή κατά 90° προς 
τα αριστερά, κλείνει η σφαιροειδής στρόφιγγα προς την κατεύθυνση της ροής του 
μέσου και επιτρέπει στο κάτω τμήμα του συστήματος (δεξαμενή) να πληρωθεί 

χρησιμοποιώντας τη στρόφιγγα πλήρωσης και αποστράγγισης. Στη στρόφιγγα πλήρωσης και 
αποστράγγισης υπάρχει ένα αρσενικό σπείρωμα G 3/4" για την προσαρμογή ελαστικού σωλήνα. Στη 
χειρολαβή της σφαιροειδούς βάνας υπάρχουν οπές έτσι ώστε αυτή να μπορεί να σφραγισθεί για να 
προστατευθεί από τυχόν ακούσιο κλείσιμο. 
Αντλία κυκλοφορίας
Αυτή η αντλία κυκλοφορίας, που συμπεριλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό στο πλαίσιο της 
διανομής και είναι ενσωματωμένη στο υδραυλικό κίτ, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα διανομής. Το 
απαιτούμενο σημείο λειτουργίας μπορεί να προεπιλεγεί με τη χρήση του ενός από τα τρία επίπεδα. 
Μια ελαττωματική αντλία μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να απαιτείται το άδειασμα του συστήματος 
χρησιμοποιώντας τις στρόφιγγες ανακοπής στον τομέα αναρρόφησης (Setter Inline UN) και στον 
τομέα πίεσης (σφαιροειδής βάνα). 
Βαλβίδα εξισορρόπησης 
Η ρύθμιση ακριβείας στη βαλβίδα εξισορρόπησης επιτρέπει την προσαρμογή της απαιτούμενης 
ποσότητας διανομής με τις απαιτήσεις του συστήματος. Ο αποδεδειγμένος συνδυασμός της 
βαλβίδας εξισορρόπησης και του ενδεικτικού οργάνου ροής στο ίδιο περίβλημα στις βαλβίδες 
εξισορρόπησης του υδραυλικού κιτ σημαίνει ότι δεν απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα μέτρησης 
για την SETTER Inline UN. Υπάρχει συνεχής ένδειξη ρυθμού ροής. Η ρύθμιση μπορεί άμεσα να 
εξακριβωθεί μέσω του ενδεικτικού οργάνου ρυθμού ροής. Το όργανο αυτό έχει προβαθμολογηθεί 
για ιξώδες υγρού 2,3 mm²/s. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για κάμψεις διόρθωσης. Η φλάντζα 
σύνδεσης στην πλευρά της εκροής βιδώνεται απευθείας στα εξαρτήματα 1 ½" του συνδέσμου 
της αντλίας, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν θέσεις σφράγισης για περαιτέρω εξαρτήματα 
προσαρμογής. 
Σύνδεσμος ADG
Το εξάρτημα συνδέσμου με συνδετικό σπείρωμα G 3/4" για το δοχείο εκτόνωσης συνδέεται σε 
σειρά με την αντλία κυκλοφορίας. Αυτή η διάταξη εμποδίζει τις αρνητικές συνθήκες της πίεσης 
λειτουργίας ακόμη και σε κρίσιμα συστήματα και αποφεύγει τις μειώσεις στην πίεση λειτουργίας, 
μιας από τις βασικότερες αιτίες της πρόωρης εξάτμισης του μέσου. 
Θερμόμετρο 
Το θερμόμετρο με ένδειξη από 0 έως 160°C καταγράφει συνεχώς τη μέση θερμοκρασία στο 
κύκλωμα ροής. Η θερμοκρασία καταγράφεται απευθείας στο μέσο για ελαχιστοποίηση του χρόνου 
αντίδρασης. O αισθητήρας εισάγεται εντός προστατευτικού σωλήνα έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
αντικατάστασή του χωρίς να απαιτείται άδειασμα του συστήματος. 
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HYDRAULIC KIT
Components

Return circuit components (pump side)

Shutoff ball valve with integrated backflow preventer as well as filling and 
draining valve. 
The shutoff ball valve allows the return line to be split between the collector and 
the heat accumulator. 
The special ball cock design provides various functions. If the handle is pointing
in the direction of flow the system medium can circulate. An integrated backflow 
preventer stops the medium flowing in the opposite direction and also acts as 
a gravity brake. Turning the handle 90º to the right closes the ball cock in the 
direction of the medium flow and allows the upper system part (collector) to be 
filled and emptied using the fill and drain valve. Turning the handle 90º to the left 
closes the ball cock in the direction of the medium flow and allows the lower sys-
tem part (reservoir) to be filled using the fill and drain valve. A male thread G 3/4" 
is provided on the fill and drain valve for connecting a hose. Holes are provided in 

the handle of the ball valve so that it can be sealed to protect against unintentional closing.

Circulating pump solar version 
This circulation pump, included as standard in the scope of delivery and integrated in the hydrau-
lic kit, covers a large delivery range. A pump can be replaced without having to empty the system 
using the stop cocks on the suction side (TacoSetter Inline UN) and the pressure side (Shutoff 
ball valve).

TacoSetter Inline 130 balancing valve 
Precision adjustment at the balancing valve allows the required delivery quantity to be adapted to 
system requirements. The proven combination of balancing valve and flow indicator in one hous-
ing in the hydraulic kit balancing valves means that no additional measuring components are 
required for the TacoSetter Inline UN. Flow rate indication is constant, i.e. the adjustment can 
be immediately verified by means via the flow rate indicator. The indicator is pre-calibrated for 
a medium viscosity of 2.3 mm2/s. This does away with the need for correction curves. The con-
nection flange on the outlet side is directly screwed onto the 1 ½" pump connector fittings which 
means there are no seal locations for further adapter components.

Connector ADG
The connector fitting with G 3/4" connecting thread for the expansion vessel is connected in 
series with the circulation pump. This arrangement prevents negative working pressure con-
ditions in even critical systems and avoids reductions in the working pressure, one of the main 
causes of early evaporation of the medium.

Thermometer
The thermometer with a range from 0 to 160ºC constantly indicates the medium temperature 
of the flow circuit. The temperature is recorded directly in the medium to minimize the reaction 
time. The sensor is inserted in a protective pipe so that it can be exchanged without having to 
empty the system.

Flow circuit components (venting side)

Shutoff ball valve with safety valve 
and integrated backflow preventer 
The shutoff ball valve allows the flow 
circuit line to be divided between the 
collector and the heat accumulator. 
As required by safety regulations, the 
connection between the collector and 
safety valve is not interrupted in any 
of the ball valve positions. The safety 
valve thus protects the system compo-
nents against excessive over-pressure 
in all operating phases.
Holes are provided in the handle of the 
ball valve so that it can be sealed to protect against 
unintentional closing. This prevents unintentional 
disconnection of the connecting line between the col-
lector and the expansion vessel at this point.

Ventilating flask with ventilating valve
The purpose of the venting tank is to remove air from 
the medium flowing through the tank. The venting 
tank can hold up to approx. 2.5 dl of air and has a 
bleeder valve for releasing the air. The ventilating 
valve is routed to the outside through the insulation 
which means that it can be accessed even when the 
insulating casing is on. The outlet has a suitable fit-
ting for easy attachment of a hose.
The frequency and quantity of the collected air can be 
used to check the Leak tightness of the system

Manometer 
The pressure gauge with a range from 0 to 10 bar 
indicates the system pressure.

Thermometer
The thermometer with a range from 0 to 160ºC 
constantly indicates the medium temperature in the 
flow circuit. The temperature is recorded directly in 
the medium to minimize the reaction time. The sen-
sor is inserted in a protective pipe so that it can be 
exchanged without having to empty the system.

1. Shutoff ball valve with safety valve and integrat-
ed backflow preventer

•  Integrated backflow preventer and check valve
•  Option of lead sealing to protect against incorrect 

operation by the handle
•  Safety valve function in each ball valve position 

guaranteed in ac-cordance with safety standards
2.  Ventilating flask with ventilating valve
•  Permanent air separation
•  Air collection volume 2.5 dl
•  Integrated manual air vent for ventilating and 

checking the leak tightness
3. Manometer
•  Display range 0-10 bar
4. Thermometer
•  Display range 0-160 °C
•  Dipping sensors installed in the safety pipe

5. Wall mounting
6.  Shutoff ball valve with integrated backflow pre-

venter as well as filling and draining valve
•  Multifunctional valve for filling, draining and shut-

ting off the collector circuit
•  Hose connection outer thread G ¾"
•  Option of lead sealing to protect against incorrect 

operation by the handle
7.  Circulation pump solar version
•  TACOFLOW3  GenS Solar  15-85/130 
8.  TacoSetter Inline 130 balancing valve
•  Sight glass with scale for medium viscosity of = 

2.3 mm2/s
•  Setting ranges in accordance with design
•  1.5-6 l/min I 4-16 l/min I 8-28 l/min
•  Integrated shut-off function
•  Hydraulic balancing of pump group without cor-

rection curves and measuring devices
•  Functional checking of system at sight glass
9. Thermometer
•  Display range 0-160 °C
•  Dipping sensors installed in the safety pipe
10.  Expansion vessel connection
•  G¾" 

Insulation and mountin accessories 
•  2 exagon screws 8 x 50 mm
•  2 washers 
•  2 mounting pins 10 x 50 mm
•  installation instructions
•  Operating and safety isntructions
• 2 hexago
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Γενική περιγραφή
O προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός διαφορικός θερ-
μοστάτης εξασφαλίζει την απρόσκοπτη μεταφορά της 
θερμικής ενέργειας από τους ηλιακούς συλλέκτες στο 
boiler μέσω ηλεκτρικής εντολής προς τον κυκλοφορητή 
του ηλιακού συστήματος.
Ο Ελεγκτής Διαφοράς Θερμοκρασίας διευκολύνει την 
αποτελεσματική χρήση και τον έλεγχο λειτουργίας του 
ηλιακού συστήματος ή του συστήματος θέρμανσης. Η 
συσκευή είναι εντυπωσιακή κυρίως για τη λειτουργικό-
τητά της και για την απλή, σχεδόν αυτονόητη λειτουργία. 
Για κάθε βήμα στη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων, 
υπάρχουν ξεχωριστά πλήκτρα εισαγωγής για τις κατάλ-
ληλες λειτουργίες μαζί με τις επεξηγήσεις τους. Το 
μενού του διαφορικού θερμοστάτη περιέχει λέξεις-κλει-
διά για τις μετρούμενες τιμές και τις ρυθμίσεις καθώς 
επίσης και βοηθητικά κείμενα ή ευκρινή γραφήματα.
Ο διαφορικός θερμοστάτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας στις διάφορες 
εκδοχές του συστήματος που απεικονίζονται και εξηγού-
νται στo εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Σημαντικά χαρακτηριστικά του:
• Απεικόνιση γραφικών και κειμένων σε φωτεινή οθόνη
• Απλή εμφάνιση των τρεχουσών τιμών μέτρησης
•  Ανάλυση και παρακολούθηση του συστήματος μέσω στατιστικών γραφι-

κών.
• Εκτενή μενού ρυθμίσεων με επεξηγήσεις
• Ενεργοποίηση φραγής μενού για προστασία ανεπιθύμητων αλλαγών στις 

ρυθμίσεις
• Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Τρόπος Λειτουργίας
O διαφορικός θερμοστάτης ελέγχει συνεχώς την διαφορά θερμοκρασίας 
μεταξύ του boiler και των ηλιακών συλλεκτών. Στην περίπτωση που η 
θερμοκρασία των συλλεκτών είναι έως 10°C μεγαλύτερη (προτεινόμενη 
ρύθμιση 4 - 6°C) από τη θερμοκρασία του boiler, ο διαφορικός θερμοστάτης 
ξεκινά τον κυκλοφορητή του ηλιακού συστήματος. 
Η θερμοκρασία αυτή με την αντίστοιχη ρύθμιση στον θερμοστάτη ονομάζεται 
«διαφορική θερμοκρασία έναρξης». O κυκλοφορητής θα σταματήσει όταν η 
διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ συλλεκτών και μποιλερ είναι κάτω από 2°C 
(σύμφωνα με την προτεινόμενη τιμή ρύθμισης). 
Η ρύθμιση αυτής της θερμοκρασίας ονομάζεται υστέρηση και προτεινόμενη 
ρύθμιση είναι οι 2°C. 

Όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του αισθητηρίου που βρίσκεται 
στους ηλιακούς συλλέκτες και του αισθητηρίου στο δοχείο αποθήκευσης 
είναι μεγαλύτερη από τη “Διαφορική θερμοκρασία” που έχουμε ρυθμίσει 
στον διαφορικό θερμοστάτη, ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής του κλειστού 
κυκλώματος των ηλιακών συλλεκτών (βρίσκεται στο υδραυλικό κιτ). O 
κυκλοφορητής λειτουργεί μόνο για όσο διάστημα πληρούνται οι παραπάνω 
συνθήκες και μόνο τότε το νερό στο boiler θερμαίνεται από το ηλιακό 
σύστημα (σύστημα BL1 ή BL2).
Ειδικά για το σύστημα BL2 (με βοηθητική πηγή ενέργειας - λέβητα) στην 
περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες μπορεί το δοχείο 
αποθήκευσης να θερμανθεί από βοηθητική πηγή ενέργειας (π.χ. λέβητας) 
μέσω της δεύτερης σερπαντίνας του boiler.
Σ’ αυτή την περίπτωση απαιτείται συμπληρωματική ηλεκτρική σύνδεση / 
διάταξη εκκίνησης του καυστήρα και του κυκλοφορητή του λέβητα.
Kαι για τα δύο συστήματα (τύποι BL1 και BL2) μπορεί επιπλέον να 
χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική αντίσταση ως βοηθητική πηγή ενέργειας 
(κατόπιν παραγγελίας). 
O κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας (προαιρετικός) χρησιμοποιείται 
για την ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης μεταξύ του δοχείου 
αποθήκευσης (boiler) και των συνήθως απομακρυσμένων διανομέων 
ζεστού νερού.

Description
The programmable electronic thermostat secures 
the smooth transfer of thermal energy from solar 
collectors to the boilers via an electronic command 
to the circulator of the solar system. 
Differential Temperature Controller for solar sys-
tems. The controller is user friendly through its digi-
tal screen, the information given (sensor’s tempera-
ture, operation status e.t.c.) and could easily adapt to 
many different types of application. Auxiliary heating 
could also be controlled with an optional third sensor 
(not included in standard package), through the SPDT 
contact. 
The Temperature Difference Controller facilitates 
efficient use and function control of your solar or 
heating system. The device is impressive most of 
all for its functionality and simple, almost self-ex-
planatory operation.  For each step in the input 
process the individual entry keys are assigned to 
appropriate functions and explained.  The controller 
menu contains headwords for the measured values 

and settings, as well as help texts or clearly-structured graphics. The 
Controller can be used as a temperature difference controller for the 
various system variants.

Characteristics:
• Depiction of graphics and texts in a lighted display
• Simple viewing of the current measurement values
•  Analysis and monitoring of the system by means of statistical graph-

ics,etc.
• Extensive setting menus with explanations
•  Menu block can be activated to prevent unintentional setting changes
• Resetting to factory settings

Function
The differential thermostat continuously checks the difference in tem-
perature between the boiler and the solar collectors. In the case where 
the temperature of the collectors is up to 10ºC higher (recommended 
adjustment 4-6ºC) than the temperature of the boiler, the differential 
thermostat starts up the pump of the solar system.
This temperature along with the corresponding adjustment to the ther-
mostat is named «starting differential temperature». The circulator will 
stop when the difference of temperature between the collectors and the 
boiler is below 2ºC (according to the suggested adjustment rate).
In case solar energy is not sufficient, the transferable contact SPDT of 
the differential thermostat for the start up of a back up source of energy 
(heat pumps, central heating system) can be used. 
The annual consumption of hydraulic pump is 160 Kwh, and differential 
thermostat is 4 Kwh.

When the difference in temperature between the sensor located in 
the solar collectors and the sensor located in the storage tank is 
greater than the ‘Differential Temperature’, adjusted on the differential 
thermostat, the circulator of the closed circuit starts up. This is located in 
the hydraulic kit. The circulator functions only for the period of time that 
the above situation exists and only then the water in the boiler is being 
heated from the solar system (BL1 or BL2).
Especially for the system BL2 (with a helping / secondary source of 
energy - central heating boiler) in the case where the above mentioned 
circumstances do not exist, the storage tank can heat up from secondary 
source of energy (for example: central heating boiler). This occurs 
through the second tube heat exchanger of the boiler. In this case we 
must use an additional electric connection / start up order of the burner 
and the circulator of the central heating boiler.
For both systems - models (BL1 and BL2) an electric resistance as a 
secondary source of energy can be used. (upon a special order).
The circulator for recirculation (optional) is used for the re-circulation 
of the hot water between the storage tank (boiler) and the usually far off 
distributors of the hot water.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ MTDC 5, SOREL  
DIFFERENTIAL THERMOSTAT MTDC5, SOREL
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ΠEPIΦEPEIAKA EΞAPTHMATA
PERIPHERAL ACCESSORIES

Δοχείο Διαστολής
Δοχείο διαστολής 18 λίτρα ή 40 λίτρα. Εάν το 
συνολικό μήκος του κλειστού κυκλώματος είναι 
πάνω από 100 m. με  σωλήνα 22 χιλιοστά, τότε 
συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα μεγαλύτερο 
δοχείο διαστολής (ο γενικός κανόνας για την 
επιλογή ενός δοχείου διαστολής είναι 50% του 
συνολικού όγκου του κλειστού κυκλώματος).
Το δοχείο διαστολής συνδέεται με το υδραυλικό κιτ 
με τον εύκαμπτο σωλήνα που παρέχεται απο την 
HΛΙΟΑΚΜΗ κατόπιν ζήτησης.

Aντιψυκτικό υγρό
Γλυκόλη που χρησιμοποιείται για την αποφυγή 
παγώματος του ρευστού στο κλειστό κύκλωμα των 
ηλιακών συλλεκτών. 
Παραδίδεται σε πλαστικό δοχείο 10 lt. Θα πρέπει 
να αναμιγνύεται με νερό ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες (ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος) 
που επικρατούν στην περιοχή εγκατάστασης του 
ηλιακού συστήματος. Δείτε παρακατω πίνακα.

Διάλυμα
% v. σε νερό Θερμοκρασία

20% - 7°C

30% - 13°C

40% - 23°C

50% - 34°C

Εξαρτήματα    
•  Ρακόρ σύνδεσης συλλεκτών και 

τάπες συλλέκτη
•  Κυάθιο μεγάλο (θήκη) αισθητηρίου
•  Κυάθιο μικρό (θήκη) αισθητηρίου
• Σταυροειδες ορειχαλκινο εξαρτημα
   με εξαεριστικο

Expansion vessel
Expansion vessel of 18 ltrs or 40 ltrs. If the total 
length of the closed circuit is over 100 m. with 
a 22mm pipe then it is recommended to use a 
bigger expansion vessel (the general rule for 
choosing an expansion vessel is 50% of the total 
volume of the closed circuit).   
The expansion vessel  is connected to the hydrau-
lic kit with the flexible tube supplied by Helioakmi 
upon request.

Antifreeze Liquid
Glycol is used to avoid the freezing of the thermal 
liquid of the solar collectors of the closed circuit.
It is delivered in a plastic bottle of 10 ltrs. It must 
be mixed with water depending on the weather 
conditions (minimal environmental temperature) 
in the area where the solar system is installed.

Please refer to the table below.

Dilution
% v. in water Freezing Point

20% - 7°C

30% - 13°C

40% - 23°C

50% - 34°C

Accessories
•  Connection raccords of collectors and plugs
•  Large sensor’s socket
•  Short sensor’s socket 
• Cross type bronze raccord with air 
   ventilator

MODEL/ ΤΥΠOΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ MEGASUN ΜΕGASUN MEGASUN MEGASUN MEGASUN MEGASUN MEGASUN
120 x 2.10m2 160M x 2.10m2 160 x 2.62m2 200 x 2.62m2 200E x 4.20m2 300 x 4.20m2 300Ε x 5.24m2

CLOSED CIRCUIT TOTAL CAPACITY / ΣYNOΛΙKH 
XΩΡΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΤOΥ ΚΛΕΙΣΤOΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤOΣ  5.60 lt 5.60 lt 6.00 lt 6.50 lt 7.80 lt 16.10 lt 16.90 lt

TEMPERATURE
ΘΕΡΜOΚΡΑΣΙΑ

RATIO
ΑΝΑΛOΓΙΑ

- 5ºC
Water / Agua / Eau / Νερό 4.60 lt 4.60 lt 5.00 lt 5.50 lt 6.50 lt 14.50 lt 15 lt

Fluid / Αντιψυκτικό 1.00 lt 1.00 lt 1.00 lt 1.00 lt 1.30 lt 1.60 lt 1.90 lt

- 11ºC
Water / Agua / Eau / Νερό 4.50 lt 4.50 lt 4.50 lt 5.00 lt 6.00 lt 13.00 lt 13.5 lt

Fluid / Αντιψυκτικό 1.10 lt 1.10 lt 1.50 lt 1.50 lt 1.80 lt 3.10 lt 3.40 lt

- 18ºC
Water / Agua / Eau / Νερό 4.00 lt 4.00 lt 4.00 lt 4.50 lt 5.50 lt 11.00 lt 11.50 lt

Fluid / Αντιψυκτικό 1.60 lt 1.60 lt 2.00 lt 2.00 lt 2.30 lt 5.10 lt 5.40 lt

- 20ºC
Water / Agua / Eau / Νερό 3.50 lt 3.50 lt 4.00 lt 4.00 lt 5.00 lt 10.50 lt 11 lt

Fluid / Αντιψυκτικό 2.10 lt 2.10 lt 2.00 lt 2.50 lt 2.80 lt 5.60 lt 5.90 lt

- 27ºC
Water / Agua / Eau / Νερό 3.00 lt 3.00 lt 3.50 lt 3.50 lt 4.20 lt 9.50 lt 10 lt

Fluid / Αντιψυκτικό 2.60 lt 2.60 lt 2.50 lt 3.00 lt 3.60 lt 6.60 lt 6.90 lt

- 36ºC
Water / Agua / Eau / Νερό 2.80 lt 2.80 lt 3.00 lt 3.25 lt 3.90 lt 8.00 lt 8.45 lt

Fluid / Αντιψυκτικό 2.80 lt 2.80 lt 3.00 lt 3.25 lt 3.90 lt 8.10 lt 8.45 lt
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ΠEPIΦEPEIAKA EΞAPTHMATA
PERIPHERAL ACCESSORIES

Electric Resistance
In all boilers, BL0, BL1, BL2, BUF0, 
BUF1, BUF1-INOX, FRW1, an electric 
resistance can be installed which 
is delivered upon a special order. 
The electric resistance 2 or 3 or 
4 Kw / 1Ph, 230V is delivered with 
the thermostat and a plastic cover. 
The electric resistance 6, 9 or 12 
Kw / 3Ph, 380 V is delivered without 
the thermostat (obligation of the 
installer).
The existance of a back up energy 
source secures the availability of hot 
water in the cases of low sunshine 

and /or inavailability of other back up energy source 
(central heating system or heat pump).

Technical Characteristics of the electric resistance:
Material:  copper
Connection inlet:  DN 40 (1 ½") M.
Power:  2 or 3 or 4 Kw (1Ph, 230V) with thermostat  

6, 9 or 12 Kw (3Ph, 380V) without thermostat

Thermostat
All of the single-phase electric resistances 
(up to 4 Kw) are delivered with a thermostat 
with a uni-polar interruption function as well 
as a bi-polar interruption thermal safety but-
ton with manual reset.

Technical Characteristics of the thermostat: 
Control: incorporated
Model of thermostat: B2-10
Protection at IP: 00
Tmax - Cut off: 100º C (+/-10)
Fire resistance category: B
Cycles start / pause:  10.000 times (cycles)

Hλεκτρική Aντίσταση
Σ’ όλα τα boiler BL0, BL1, BL2 
και Δοχεία Αδρανείας BUF0, 
BUF1, BUF1-INOX, FRW 1 
μπορεί να τοποθετηθεί ηλεκτρική 
αντίσταση που παραδίδεται, 
κατόπιν παραγγελίας, ξεχωριστά. 
H ηλεκτρική αντίσταση 2 ή 3 ή 4 
Kw / 1Φ, 230V παραδίδεται μαζί 
με θερμοστάτη και συνοδευτικό 
πλαστικό καπάκι. H ηλεκτρική 
αντίσταση 6, 9 ή 12 Kw / 3Φ, 380V 
παραδίδεται χωρίς θερμοστάτη 
(υποχρέωση του εγκαταστάτη).
H ύπαρξη βοηθητικής πηγής 
ενέργειας εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα ζεστού νερού 
χρήσης στις περιπτώσεις μειωμένης ηλιοφάνειας ή όταν 
δεν υπάρχει συμπληρωματική πηγή ενέργειας με λέβητα.

Tεχνικά χαρακτηριστικά αντίστασης:
Yλικό κατασκευής: χαλκός
Στόμιο σύνδεσης: DN 40 (1½") αρσενικό σπείρωμα
Iσχύς:  2 ή 3 ή 4 Kw (1Φ, 230 V) με θερμοστάτη 

6, 9 ή 12 Kw (3Φ, 380 V) χωρίς θερμοστάτη

Θερμοστάτης
Όλες οι μονοφασικές ηλεκτρικές 
αντιστάσεις (έως 4 Kw) 
παραδίδονται με ενσωματωμένο 
θερμοστάτη με λειτουργία 
μονοπολικής διακοπής και 
διπολική διακοπή θερμικού 
ασφαλείας με χειροκίνητη 
επαναφορά.

Tεχνικά χαρακτηριστικά Θερμοστάτη:
Τύπος κοντρόλ:  Eνσωματωμένο κοντρόλ
Tύπος Θερμοστάτη: B2-10
Προστασία κατά IP: 00
Tmax Cut off: 100º C (+/-10)
Κατηγορία πυρός: B 
Kύκλοι ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης: 10.000 φορές (κύκλοι)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
-  Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική αντίσταση, θα πρέπει να τοποθετείται 

ένα κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα το οποίο θα πρέπει να παρέχει 
πλήρη στεγανότητα και ασφάλεια. 

-  Θα πρέπει να τηρούνται οι ηλεκτρικοί κανονισμοι που ισχύουν στην 
περιοχή σας.

-  Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται από 
αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Notes: 
-  When the electric resistance is installed, you must also fix a protective 

cover so that to ensure a complete water tightness and security. 
-  All the installations and connections must be done according to the 

rules and regulations (electrical, plumbing, urbanism and others) 
applicable in your area.
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Σημείωση:  Οι παραπάνω σχηματικές παραστάσεις είναι τυπικά σχέδια βασικής αρχής. Θα πρέπει πάντα να 
συμβουλέυεστε έναν εξειδικευμένο θερμομηχανικό για τη δική σας εγκατάσταση.

Note:  The above drawings of installation are typical drawings of basic principles. You must always con-
sult a specialized thermo-mechanical engineer for your own installation.

ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
SERIAL CONNECTION OF MULTIPLE SYSTEMS

ΣΗΜΕΙΩΣΗ / ΝΟΤΕ
Σε   συνδέσεις ηλιακών σε σειρά όπου το ένα ηλιακό τροφοδοτεί με νερό το επόμενο  κ.ο.κ) θα 
πρέπει απαραιτήτως στο τελευταίο ηλιακό να τοποθετείται κυκλοφορητής (για ανακυκλοφορία) 
ούτως ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση των τελευταίων ηλιακών.

In solar installations with a serial connection- where the one unit feeds the water to the next 
one and so on) -it is necessary to install a circulator (for recirculation) so that to avoid the 
overheating of the last in the series solar water heaters.
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PRODUCTION OF HOT 
WATER COMBINING 
WATER BOILER –
HEATING BOILER and 
MEGASUN Solar Water 
Heaters.

SOLAR APPLICATION FOR HOT WATER IN A HOTEL UNIT

Σημείωση:  Οι παραπάνω σχηματικές παραστάσεις είναι τυπικά σχέδια βασικής αρχής. Θα πρέπει πάντα να συμβουλέυεστε έναν εξειδικευμένο θερμομηχανικό για τη δική σας εγκατάσταση.
Note:  The above drawings of installation are typical drawings of basic principles. You must always consult a specialized thermo-mechanical engineer for your own installation.
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SOLAR APPLICATION FOR HOT WATER IN A HOTEL UNIT

SOLAR APPLICATION FOR HOT WATER IN A HOTEL UNIT

Σημείωση:  Οι παραπάνω σχηματικές παραστάσεις είναι τυπικά σχέδια βασικής αρχής. Θα πρέπει πάντα να συμβουλέυεστε έναν εξειδικευμένο θερμομηχανικό για τη δική σας εγκατάσταση.
Note:  The above drawings of installation are typical drawings of basic principles. You must always consult a specialized thermo-mechanical engineer for your own installation.
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SOLAR APPLICATION FOR HOT WATER IN A HOTEL UNIT

DESIGN OF A THERMAL SYSTEM
For space heating, swimming pool heating and DHW(with a support 
of an air-water Heat pump)

Σημείωση:  Οι παραπάνω σχηματικές παραστάσεις είναι τυπικά σχέδια βασικής αρχής. Θα πρέπει πάντα να συμβουλέυεστε έναν εξειδικευμένο θερμομηχανικό για τη δική σας εγκατάσταση.
Note:  The above drawings of installation are typical drawings of basic principles. You must always consult a specialized thermo-mechanical engineer for your own installation.
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SOLAR APPLICATION FOR HOT WATER IN A HOTEL UNIT

SOLAR APPLICATION FOR HOT WATER IN A HOTEL UNIT

Σημείωση:  Οι παραπάνω σχηματικές παραστάσεις είναι τυπικά σχέδια βασικής αρχής. Θα πρέπει πάντα να συμβουλέυεστε έναν εξειδικευμένο θερμομηχανικό για τη δική σας εγκατάσταση.
Note:  The above drawings of installation are typical drawings of basic principles. You must always consult a specialized thermo-mechanical engineer for your own installation.
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SOLAR APPLICATION FOR HOT WATER IN A HOTEL UNIT

SOLAR APPLICATION FOR HOT WATER IN A HOTEL UNIT

Σημείωση:  Οι παραπάνω σχηματικές παραστάσεις είναι τυπικά σχέδια βασικής αρχής. Θα πρέπει πάντα να συμβουλέυεστε έναν εξειδικευμένο θερμομηχανικό για τη δική σας εγκατάσταση.
Note:  The above drawings of installation are typical drawings of basic principles. You must always consult a specialized thermo-mechanical engineer for your own installation.


