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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

HYDROWOOD 
40

HYDROWOOD 
70

Θερµική ισχύς Kw  40 70 

Απόδοση         % 88,9 84,5

Κύκλος συνεχούς 
λειτουργίας

h 12 - 30 12 - 30

Καύσιµο  Ξύλο / Μπριγκέτες ξύλου

Μήκος ξύλων cm 45 45

Βάρος ℃ 330 390 

∆ιάµετρος  αγωγού καυ-
σαερίων

mm Ø 150

Πίεση λειτουργίας Bar 1,5

Μέγιστη Πίεση λειτουργίας Bar 3

Χωρητικότητα δοχείου 
νερού

Lt 92 137

Προτεινόµενη θερµοκρασία 
λειτουργίας

℃ 60 - 75

Ηλεκτρική παροχή 230V, 50 Hz

Kατανάλωση ισχύος W 80

Εγκεκριµένοι βάση προ-
τύπου

EN303.05, EN304

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
________________________________________________________________________

▶ Πολύ υψηλός βαθµός απόδοσης έως και 90%

▶ Χαµηλή κατανάλωση µε µεγάλο χρόνο ανατροφοδοσί-
ας ξύλου έως και 1 φορά την ηµέρα 

▶ Λέβητας µε εναλλάκτη και όχι απλά διαφράγµατα µε τα 
γνωστά µειονεκτήµατα .

▶ Ασφάλεια στην χρήση µε λειτουργία σβησίµατος της 
φωτιάς σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος

▶ Οµαλή λειτουργία χωρίς τα γνωστά (µπουκώµατα)ακό-
µα και µε ξύλα µη κατάλληλης υγρασίας 

▶ ∆υνατότητα διακοπής λειτουργία του λέβητα από τον 
θερµοστάτη του χώρου.

▶ Ελάχιστη συντήρηση

▶ Μεγάλο εµβαδόν βρεχάµενων επιφανειών 

▶ Βαρέως τύπου διµεταλλικός λέβητας µε µεγάλη διάρ-
κεια ζωής .

▶ Χαµηλή θερµοκρασία εξόδου καυσαερίων ~170 °C
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1. Χώρος καύσης κατασκευασµένος από διπλό τοίχωµα αποτελούµενο 
από χαλυβδοέλασµα µεγάλου πάχους (τύπου υδροχιτώνιου)ροµποτικά 
συγκολληµένου και από  GG-20 πιστοποιηµένο χυτοσίδηρο εσω-
τερικά µε µεγάλη αντοχή στην θερµική και χηµική καταπόνηση που 
συντελείται κατά την καύση. Η χρήση του επιπλέον τοιχώµατος από 
χυτοσίδηρο συµβάλει στην προστασία του λέβητα αυξάνοντας θεαµα-
τικά το χρόνο ζωής σε σχέση µε τους κοινούς χαλύβδινους λέβητες.
Ένα επίσης µεγάλο πλεονέκτηµα είναι η δυνατότητα αντικατάστασης 
του χυτοσίδηρου µε καινούργιο σε περίπτωση φυσιολογικής φθοράς 
από την χρήση µε νέα µετατρέποντας τον λέβητα σε καινούργιο µε 
ελάχιστο κόστος.

2. Ηλεκτροκίνητο διάφραγµα µε ελατήριο επιστροφής για τον έλεγχο του 
αέρα της κύριας και δευτερεύουσας καύσης .Ο κινητήρας ελέγχεται 
ηλεκτρονικά από τον controller ανάλογα µε την κατάσταση του λέβητα.
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του είναι ότι σε περίπτωση διακοπής του 
ηλεκτρικού ρεύµατος το διάφραγµα κλείνει αυτόµατα διακόπτοντας 
την παροχή αέρα και σβήνοντας την φωτιά ,λειτουργία η οποία συµ-
βάλει στην µέγιστη ασφάλεια χρήσης του.

3. Ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενος ανεµιστήρας καυσαερίων για την ρύθµιση 
της έντασης της καύσης ανάλογα µε την επιθυµητή θερµοκρασία. 
παράλληλα αναγκάζει τα καυσαέρια να ακολουθήσουν την συγκε-
κριµένη διαδροµή του εναλλάκτη απελευθερώνοντας στο µέγιστο τη 
θερµότητα που παράγεται στο νερό. Επίσης συµβάλει στην σωστή 
λειτουργία του λέβητα προκαλώντας τον κατάλληλο ελκυσµό ανάλογα 
µε την ρύθµιση αποτρέποντας την απόφραξη των φλογοαυλών ή της 
καµινάδας, πρόβληµα που παρουσιάζεται στους κοινούς χαλύβδινους 
λέβητες. Κατά την λειτουργία του δεν  επιτρέπει την διαφυγή καπνού 
προς το χώρο την ώρα που ο χρήστης τροφοδοτεί µε ξύλα τον λέβη-
τα.

4. Φιλικός στον χρήστη ηλεκτρονικός ελεγκτής λέβητα µε τον οποίο πραγ-
µατοποιείται ο έλεγχος και ο προγραµµατισµός όλων των λειτουργιών 
του λέβητα.

5. Ατσάλινος εναλλάκτης µε οριζόντιους φλογοαυλούς 4ρων  διαδρο-
µών µε δυνατότητα χρήσης στροβιλιστών. Η διάταξη των φλογοαυλών 
και σε συνεργασία µε τον ανεµιστήρα ελκυσµού δεν απαιτούν ιδιαίτε-
ρο καθαρισµό γιατί τα στερεά υπολείµµατα τα οποία συµπαρασύρονται 
µε τα καυσαέρια, αποθηκεύονται σε ξεχωριστό θάλαµο. Χωρίς τον 
κίνδυνο απόφραξης τους, πρόβληµα που παρουσιάζεται στους κοινούς 
χαλύβδινους λέβητες.

6. Ειδική ατσάλινη περιµετρική κατασκευή ροής αέρα στον χώρο καύσης 
η οποία διανέµει οµοιόµορφα τον εισερχόµενο αέρα στα ξύλα εξα-
σφαλίζοντας την σωστή καύση χωρίς άκαυστα υπολείµµατα.

7.  Σύστηµα δευτερογενής καύσης µε ρυθµιζόµενη παροχή αέρα στα 
άκαυστα αέρια που παράγονται κατά την καύση, προσθέτοντας περισ-
σότερο οξυγόνο στην φωτιά. Το µονοξείδιο του άνθρακα µετατρέπεται 
σε διοξείδιο µειώνοντας έτσι τους επιβλαβείς παραγόµενους ρύπους 
προκαλώντας τέλεια καύση και µεγάλο βαθµό απόδοσης.

8. Ειδική πυρίµαχη µονωτική επένδυση της πόρτας µειώνοντας στο ελά-
χιστο την διαφυγή θερµότητας από τον λέβητα προς το λεβητοστάσιο.

9. Θυρίδα επιθεώρησης της φωτιάς από τον χρήστη µε κεραµικό κρύ-
σταλλο.

10. Τεσσάρων διαδροµών ροή των καυσαερίων από τον χώρο καύσης 
προς τους φλογοαυλούς και την καµινάδα.

11. Συρτάρι συλλογής της στάχτης.

12. Μεγάλο εµβαδόν βρεχάµενων επιφανειών που έρχεται σε επαφή µε 
την φωτιά µε ροή νερού ακόµα και στο µπροστινό µέρος του λέβητα 
εξασφαλίζοντας έτσι την µέγιστη απορρόφηση θερµότητας από το 
νερό. 

13. Θάλαµος αποθήκευσης στερεών υπολειµµάτων (στάχτη)που διαφεύ-
γει από τον χώρο καύσης προς τους φλογοαυλούς.

14. Αισθητήρας καυσαερίων για τον έλεγχο και την ρύθµιση της κατάστα-
σης λειτουργίας του λέβητα από το controller .
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Ηλεκτρονικό controller 
χειρισµού ρυθµίσεων 
της καύσης και της 
απόδοσης του λέβητα.

Χώρος καύσης από χυ-
τοσίδηρο µε κύρια και 
δευτερογενή καύση.

Ηλεκτρονικά ελεγχό-
µενος ανεµιστήρας 
ελέγχου της καύσης 
και του ελκυσµού των 
καυσαερίων.

Χαλύβδινος εναλλά-
κτης φλογοαυλών 

τεσσάρων διαδροµών.

Ηλεκτρικά ρυθµιζό-
µενη παροχή αέρα µε 
αυτόµατο κλείσιµο σε 
περίπτωση διακοπής 

ρεύµατος.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
_________________________________________________________________________________

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
_________________________________________________________________________________


