
ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ PELLET 

ΝΕΟ Σειρά PelleTech Rotomatic µε ενσωµατωµένο καυστήρα & δοχείο καυσίµου 
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ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ PELLET 

ΛΕΒΗΤΑΣ PELLET ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ∆ΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Ολοκληρωµένο  σύστηµα  λέβητα  -  καυστήρα  µε  ενσωµατωµένο  δοχείο  pellets,  χυτοσίδηρο 
καυστήρα και ΝΕΟ πρωτοποριακό σύστηµα περιστροφικού καθαρισµού υπολειµµάτων. Ο υψηλός 
βαθµός απόδοσης και ταυτόχρονα η χαµηλή θερµοκρασία εξόδου καυσαερίων κάνουν το λέβητα 
άκρως οικονοµικό µε πολύ χαµηλές καταναλώσεις καυσίµων και φιλικό προς το περιβάλλον, µε τις 
πλέον ελάχιστες εκποµπές ρυπών. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

Αθόρυβη λειτουργία µε δυνατότητα εγκατάστασής του και σε εσωτερικό χώρο 

Εύχρηστο µενού 

Πλήρως  αυτοµατοποιηµένος  θάλαµος  καύσης  καθαρισµού  και  εναλλάκτης  θερµότητας 
(Προαιρετικό) 

Ενσωµατωµένο δοχείο pellet µε µεγάλη χωρητικότητα έως και 220kg 

Πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου, µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
ασφάλεια καθώς διαθέτει σύστηµα προστασίας από επιστροφή φωτιάς στο δοχείο καυσίµου 
(backburn protection system) 

Εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση 

Πολύ χαµηλή κατανάλωση µε δυνατότητα αυτόµατης επιλογής της έντασης της καύσης 
ανάλογα µε την ζήτηση και τις εξωτερικές συνθήκες 
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ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Ο νέος λέβητας Rotomatic της CAMINODESIGN χρησιµοποιεί έναν αποδοτικό και αξιόπιστο καυστήρα 
χαµηλής κατανάλωσης µε σύστηµα περιστροφικού καθαρισµού, εξασφαλίζοντας µια πιο αποδοτική 
καύση, ενώ το σύστηµα καύσης δευτερογενούς αέρα ελαχιστοποιεί τις εκποµπές ρύπων (κλάση 5). 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Τα προϊόντα της CAMINODESIGN κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις τελευταίες Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
Σχεδιασµού, Παραγωγής και ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 
Ο λέβητας Rotomatic κατασκευάζεται µε την υψηλότερη ποιότητα υλικών και συµµορφώνεται µε τις 
τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες (EN 303-5: 2012). Όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός συµµορφώνεται 
µε τα πρότυπα ERP. 
Τα προϊόντα µας εγγυώνται µια αξιόπιστη λειτουργία για πολλά χρόνια µε ελάχιστο λειτουργικό κόστος. 

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΗΣ 

Ο νέος καυστήρας χαµηλής 
κατανάλωσης είναι κατασκευασµένος 
από ανθεκτικό στη θερµότητα κράµα, 
ο οποίος παρέχει ανθεκτικότητα και 
υψηλή διάρκεια ζωής. 

5 χρόνια εγγύηση 
στον εναλλάκτη θερµότητας 

Στην εξαιρετική περίπτωση 
εµφάνισης σφάλµατος, οι 
ειδικοί και οι τεχνικοί της 
CAMINODESIGN θα σας 
προσφέρουν πλήρη 
υποστήριξη ανάλογα µε τις 
ανάγκες του λέβητα. 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Αν χρειάζεστε ανακαίνιση στο σπίτι σας ή θέλετε να βελτιώσετε τη µόνωση, ο λέβητας Rotomatic µπορεί 
εύκολα να προσαρµοστεί στις νέες απαιτήσεις του χώρου σας για παραγωγή θερµότητας ακόµα και µετά 
την αγορά του. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µεγιστοποίηση της απόδοσης του, συµβάλλοντας στην 
εξοικονόµιση χρηµάτων, καθώς δεν χρειάζεται να αγοράσετε νέο λέβητα. 
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EASY ACCESS FOR MAINTENANCE 
AND CLEANING 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
Ηλεκτρονικά ελεγχόµενος ανεµιστήρας καυσαερίων µε 

αισθητήρα ταχύτητας για τη σωστή ρύθµιση της έντασης της 
καύσης και της εξάτµισης µέσω της καµινάδας. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ! 

Ο εναλλάκτης θερµότητας της σειράς Rotomatic είναι 
εξοπλισµένος µε στροβιλιστές οι οποίοι επιβάλλουν τα θερµά 
αέρια σε στροβιλώδη ροή. Όσο πιο στροβιλώδης είναι η ροή, 
τόσο περισσότερο το θερµό αέριο έρχεται σε επαφή µε τα 
τοιχώµατα των σωλήνων εξασφαλίζοντας µέγιστη µεταφορά 
θερµότητας στο νερό του λέβητα καθώς και χαµηλότερη 
θερµοκρασία καυσαερίων και υψηλή απόδοση. 

Μια χειροκίνητη ή αυτόµατη (προαιρετική) συσκευή 
καθαρισµού εξασφαλίζει την απόσυρση της στάχτης 
αφήνοντας τον εναλλάκτη θερµότητας καθαρό. 

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 
Η σειρά Rotomatic χρησιµοποιεί ένα νέο πρωτοποριακό καυστήρα 

χαµηλής κατανάλωσης. Το στερεο θερµοάντοχο κράµα, η σταθερή 
καύση και ο περιστροφικός µηχανισµός καθαρισµού παρέχουν 
ανθεκτικότητα και υψηλή διάρκεια ζωής. 

Χάρη στη σταθερή κάθετη τροφοδοσία καυσίµων σε συνδυασµό µε 
τον περιστροφικό καθαρισµό της ξύστρας εξασφαλίζεται οµοιόµορφη 
και καθαρή καύση. 

Λιγότερος απαιτούµενος καθαρισµός ακόµη και µε χαµηλής 
ποιότητας pellet 

Oικονοµικά κινούµενα µέρη 

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 
O PelleTech Rotomatic είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένος. 

Η ανάφλεξη, η ρύθµιση εξόδου καυσαερίων και ο 
καθηµερινός καθαρισµός πραγµατοποιούνται αυτόµατα, 
διατηρώντας έτσι την απόδοση του λέβητα σε µέγιστη 
απόδοση. 

UP TO

93% 
HIGH 

EFFICIENCY 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Εύκολη και άνετη λειτουργία. 

Ο έλεγχος των συστηµάτων θέρµανσης προσφέρει 
πολλά πλεονεκτήµατα και διευκολύνει τη λειτουργία 
χάρη σε µια απλή οθόνη αφής µε ένα εύχρηστο µενού. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 
Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα τροφοδοσίας εξοπλισµένο µε ένα 

σύστηµα ασφαλείας που διατηρεί τη συνεχή σφράγιση µεταξύ του 
αποθηκευτικού συστήµατος και της γραµµής καυσίµου και 
εµποδίζει την αντίστροφη ροή στην τροφοδοσία και τη δεξαµενή 
καυσίµου (BPS). Το σύστηµα φόρτισης σε συνδυασµό µε την 
περιστροφική βαλβίδα κλειδώµατος εξασφαλίζει ακριβή δοσολογία 
καυσίµου και 100% προστασία καυσαερίων. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΣΤΑΧΤΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

Αυτόµατο σύστηµα εξαγωγής στάχτης µε µηχανισµό 
καθαρισµού κινούµενου δαπέδου και εξαγωγή στάχτης 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΧΤΗΣ 
Το Rotomatic ελαχιστοποιεί την ανάγκη αδειάσµατος του 
κιβωτίου στάχτης µέσω της υψηλής του απόδοσης. Το 
controller του λέβητα θα σας ενηµερώσει πότε πρέπει να 
αδειάσει το κιβώτιο στάχτης, ενώ το ενσωµατωµένο 
κάλυµµα ανοίγµατος / κλεισίµατος θα κρατήσει αυτή τη 
διαδικασία απλή και χωρίς σκόνη. 



6 

Καυστήρας υποτροφοδοσίας µε θερµικά ανθεκτική πλάκα κράµατος και περιστροφικό µηχανισµό καθαρισµού των 
υπολειµµάτων καύσης. 

Ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενος ανεµιστήρας καυσαερίων µε αισθητήρα στροφών (hall sensor) για την σωστή 
ρύθµιση της έντασης της καύσης και της απαγωγής των καυσαερίων προς την καµινάδα. 

∆οχείο Pellets µεγάλης χωρητικότητας (220kg) µε δυνατότητα σύνδεσης µε εξωτερικό σιλό τροφοδοσίας 
καυσίµου. 

Ηλεκτρικό σύστηµα ανάφλεξης χαµηλής κατανάλωσης ειδικά σχεδιασµένο για γρήγορη ανάφλεξη µε ζεστό αέρα. 

Σύστηµα προστασίας µε διπλούς κοχλίες και βαλβίδα προστασίας από επιστροφή φλόγας στην αποθήκη του 
καυσίµου (BPS) Backburn Protection System 

Κινητήρας συστήµατος τροφοδοσίας µε ανεµιστήρα ψύξης και ασφάλεια για την προστασία από εµπλοκή. 

Κάθετοι αυλοί µε ενσωµατωµένους στροβιλιστές (Turbulators), οι οποίοι επιβραδύνουν τα καυσαέρια και 
αυξάνουν την απόδοση του λέβητα. Παράλληλα µε την χρήση ενός µοχλικού οι φλογοαυλοί καθαρίζονται από την 
σκόνη που προσκολλάται. 

Εξωτερικά καλύµµατα λέβητα βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή µε µεγάλη αντοχή στη διάβρωση 

Μεγάλης χωρητικότητας µεταλλικό κουτί συλλογής στάχτης 

Ανοξείδωτος θάλαµος δευτερογενούς καύσης ο οποίος παρέχει ελεγχόµενο οξυγόνο στα καυσαέρια και του 
επιτρέπει να καίγεται εντελώς στους 800o C. Έτσι επιτυγχάνεται µείωση εκποµπών ρύπων. 

Μηχανισµός αυτόµατης εξαγωγής της τέφρας σε δοχείο µε σύστηµα προστασίας και ειδοποίησης από την 
υπερπλήρωση (Προαιρετικά) 
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Όλα τα πλεονεκτήµατα στη βασική τιµή... 

Εξοπλισµένο µε χειροκίνητο µοχλό ανατάραξης 
για την αποσύνθεση του συστήµατος 

Η βασική έκδοση διατηρεί όλα τα πλεονεκτήµατα της 
σειράς Rotomatic συµπεριλαµβανοµένων: 

υψηλής απόδοσης 

εύκολη συντήρηση 

κατασκευή υψηλής ποιότητας (σύµφωνα µε το EN 303-5) 

χαµηλές εκποµπές ρύπων (κλάση 5) 

συµπαγές µέγεθος ανάλογα µε την ισχύ του 

ποικιλία στις επιλογές τροφοδοσίας 

ενσωµατωµένο δοχείο καυσίµου * 

Vacuum σύστηµα τροφοδοσίας * 

Εξωτερική τροφοδοσία * 

µε έκδοση αριστερού-δεξιού ανοίγµατος* 

Πλήρως αυτόµατο 

Η αυτόµατη έκδοση διαθέτει αυτόµατο εναλλάκτη 
καθαρισµού έτσι ώστε τα υπολείµµατα στους αυλούς να 
καθαρίζονται εξασφαλίζοντας µέγιστη εναλλαγή 
θερµότητας. 

Επίσης, διαθέτει περιστρεφόµενη ξύστρα που 
εξασφαλίζει ότι η επιφάνεια του λέβητα θα παραµείνει 
καθαρή ακόµη και µε τη χαµηλότερη ποιότητα των 
χρησιµοποιούµενων καυσίµων. 

Έτσι εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η υψηλή 
απόδοση του λέβητα. Τα υπολείµµατα καύσης 
µεταφέρονται µέσω µιας κινούµενης σχάρας σε ένα 
κουτί στάχτης µεγάλης χωρητικότητας όπου 
συµπιέζονται αυτόµατα. Ως αποτέλεσµα, η ανάγκη για 
καθηµερινή καθαριότητα µειώνεται δραµατικά. 

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες εκτελούνται από έναν 
µόνο κινητήρα, εξασφαλίζοντας τη χαµηλή ηλεκτρική 
κατανάλωση του λέβητα σας. 
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Παράδειγµα 1: 
Ενσωµατωµένο δοχείο πελλετ 

Παράδειγµα 2: 
Σύστηµα τροφοδοσίας πελλετ, αποµακρυσµένο έως και 20 µέτρα από το λέβητα 

Παράδειγµα 3: 
Οριζόντια εγκατεστηµένο σύστηµα τροφοδοσίας πελλετ, παραδίδοντας καύσιµα από εγκάρσια διατεταγµένο 
χώρο αποθήκευσης 
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CASCADE CONTROL 
Η ευελιξία του Rotomatic σας επιτρέπει 

να λειτουργείτε παράλληλα 4 λέβητες, 
µεγιστοποιώντας τα επίπεδα θέρµανσης 
στον χώρο σας. Μπορείτε να τα θέσετε σε 
λειτουργία ατοµικά, ανάλογα µε τις 
ανάγκες θέρµανσης. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ LAMBDA 
Ο αισθητήρας Λάµδα εξασφαλίζει τη 
σταθερά υψηλή απόδοση στην παροχή 
οξυγόνου κύριας και δευτερογενούς καύσης. 
Παράλληλα συµβάλλει στην ελαχιστoποίηση 
εκποµπών βλαβερών καυσαερίων και στην 
προστασία του περιβάλλοντος 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Η λειτουργία θερµορύθµισης ρυθµίζει τη 
λειτουργία του λέβητα σύµφωνα µε τις 
εξωτερικές κλιµατικές αλλαγές, προκειµένου 
να βελτιστοποιήσει την άνεση και να 
µεγιστοποιήσει την εξοικονόµηση. 

GSM MODEM 

Ο λέβητας µπορεί να διαχειριστεί µε τη 
χρήση κινητού τηλεφώνου. Η λειτουργία 
πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε τη θύρα 
RS232, µε τη χρήση των κατάλληλων 
καλωδίων και συνδέσεων. Ο χρήστης 
πρέπει να εισάγει µια κάρτα SIM µέσα στο 
µόντεµ από οποιαδήποτε κάρτα 
τηλεφωνικής εταιρίας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ SMARTPHONE ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 

Ελέγχει συνεχώς την 
κατάσταση λειτουργίας 
και στέλνει αυτόµατα 
οποιοδήποτε σφάλµα 

Προβάλει και ορίζει την 
θερµοκρασία χώρου 

Ελέγχει την ισχύ 
λειτουργίας Ορίστε τις ώρες 

λειτουργίας σύµφωνα µε 
τις ανάγκες σας 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑ∆Α 18 25 32 37 49 58 69 82 100 

L mm 1250 1400 1550 
L1 mm 680 800 950 
H mm 1390 1580 1750 

H1 mm 1390 1580 1580 
W mm 980 1090 1250 
W1 mm 660 750 900 
D mm 150 180 180 
RL in 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2” 
VL in 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2” 

Εύρος εξόδου kW 18 25 32 37 49 58 69 82 100 
Βάρος Kg 330 450 600 

Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας Bar 3 3 3 
Θερµοκρασία λειτουργίας oC 65-90 65-90 65-90 
Χωρητικότητα του λέβητα Lt 80 130 185 

Χωρητικότητα ∆οχείου Καυσίµου Kg 110 150 175 
Θερµοκρασία καυσαερίων oC 130 130 140 
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ 
7ο χµ Κοζάνης-Πτολεµαϊδας 
Tηλ. +30 24610 45446 
Fax. +30 24610 45360 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
7ο χµ Ιωαννίνων-Αθηνών 
Τηλ./ Fax. +30 26510 91413 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
info@caminodesign.gr 
support@caminodesign.gr 

AUTHORIZED DISTRIBUTOR 
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