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ΣΟΜΠΑ PELLET 

24 kW 

ΣΟΜΠΑ - ΛΕΒΗΤΑΣ PELLETS ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Σόµπα  εσωτερικού  χώρου    µοντέρνας  σχεδίασης  που  µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  ως  ατοµική  µονάδα 
θέρµανσης για διαµερίσµατα η σπίτια µικρής ενεργειακής κατανάλωσης. 
Η σόµπα VISIO έχει σχεδιαστεί µε κύριο κριτήριο την πανοραµική προβολή της φωτιάς χάρη στο µεγάλο 
κεραµικό τζάµι που διαθέτει δηµιουργώντας συνθήκες θαλπωρής και ζεστασιάς στο χώρο αντίστοιχη µίας 
σόµπας ξύλου. 
Compact κατασκευή µε µικρές εξωτερικές διαστάσεις, µεγάλη απόδοση και η δυνατότητα παραγωγής ζεστού 
νερού χρήσης σε συνδυασµό µε την αθόρυβη λειτουργία και την πολύ χαµηλή κατανάλωση το καθιστούν ως 
την πλέον καταλληλότερη επιλογή για το σύγχρονο ενεργειακό σπίτι 

 

 

   

 



Πλεονεκτήµατα: 

1 2 3 
Πολύ χαµηλή 
κατανάλωση σε σχέση 
µε τον ανταγωνισµό µε 
δυνατότητα ρύθµισης 
της ένταση της καύσης 
ανάλογα µε την ζήτηση 
και τις εξωτερικές 
συνθήκες, µε πολύ 
µεγάλη απόδοση 
έως και 92% 

Πλήρως Αυτόµατη 
και Αθόρυβη 
λειτουργία για 
εγκατάσταση σε 
οποιοδήποτε χώρο 
του σπιτιού 

Φιλικό και εύχρηστο 
menu λειτουργίας µε 
ελληνικούς χαρακτήρες 

4 
9 

5 
Μεγάλη 
αυτονοµία 
28 - 70 ώρες 

Αξιόπιστη 
κατασκευή µε 
µεγάλη ευκολία 
συντήρησης 

6 7 8 
Compact κατασκευή µε 
ολοκληρωµένο 
σύστηµα παραγωγής 
ζεστού νερού µε 
ενσωµατωµένο 
κυκλοφορητή, δοχείο 
διαστολής, εναλλάκτη 
ζεστού νερού, 
αυτόµατη τρίοδη βάνα 
και αισθητήρα ροής 

∆υνατότητα 
τηλεχειρισµού 
από κινητό 
τηλέφωνο 

Χυτοσίδηρη 
εσωτερική 
επένδυση 
καυστήρα και 
θαλάµου καύσης 
µε µεγάλη 
θερµική 
ακτινοβολία 

10 
Σύστηµα 
καύσης 
σταθερής 
οριζόντιας 
τροφοδοσίας 
µε κινητήρες 
µε σύστηµα 
ψύξης 

Αυτόµατος 
καθαρισµός 
καυστήρα µε 
παλινδροµικό 
έµβολο 
ηλεκτρονικά 
ελεγχόµενο 
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Θάλαµος νερού από χαλυβδοέλασµα 5mm επενδυµένο µε µαντέµι  µεγάλης χωρητικότητας 53Lt 
µε επιβραδυντές που αυξάνουν την διαδροµή του νερού στο λέβητα µεγιστοποιώντας την 
εναλλαγή θερµότητας 
Καυστήρας µε οριζόντια προώθηση καυσίµου για σταθερή τροφοδοσία και καύση, µε 
ενσωµατωµένο σύστηµα αυτόµατης µετακίνησης της στάχτης και των στερεών υπολειµµάτων στο 
κουτί συλλογής στάχτης 
Μοχλός ανακίνησης για την αποκόλληση και το καθαρισµό των αυλών του εναλλάκτη. 
Κινητήρες συστήµατος τροφοδοσίας µε 2 ανεξάρτητους κοχλίες µε ανεµιστήρα ψύξης. 
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. 
Αεροστεγή ανοιγόµενη πόρτα σόµπας µε πλαίσιο από χυτοσίδηρο, µε µεγάλο πανοραµικό κεραµικό 
τζάµι υψηλής αντοχής στις θερµοκρασίες και σύστηµα παροχής αέρα (αεροκουρτίνα) για την 
προστασία του τζαµιού από το µαύρισµα. 
Εξωτερικά καλύµµατα σόµπας βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή µε µεγάλη αντοχή στη διάβρωση 
σε πλήθος χρωµάτων. 
Ατσάλινα ελατήρια καθαρισµού των αυλών ροής καυσαερίων του εναλλάκτη που εξασφαλίζουν 
την σωστή µετάδοση της θερµότητας διατηρώντας καθαρό τον εναλλάκτη. 
Χυτοσίδηρη εσωτερική επένδυση του χώρου καύσης από GG-20 πιστοποιηµένο χυτοσίδηρο 
εξασφαλίζει την άριστη θερµική ακτινοβολία προς το χώρο και την προστασία του θαλάµου νερού 
από τις χηµικές και θερµικές καταπονήσεις αυξάνοντας θεαµατικά το χρόνο ζωής σε σχέση µε τις 
κοινές χαλύβδινες σόµπες. 
Μεγάλης χωρητικότητας µεταλλικό κουτί συλλογής στάχτης. 
∆οχείο Pellets µεγάλης χωρητικότητας 50kg µε σχάρα προστασίας. 
Αισθητήρας στάθµης pellets διασυνδεµένος µε το controller το οποίο εκπέµπει ηχητικό σήµα για 
την επαναπλήρωση µε καύσιµο όταν πέσει η στάθµη στη δεξαµενή. 
Ψηφιακό controller µε ευανάγνωστη οθόνη και menu στα ελληνικό, µε το οποίο επιτυγχάνεται ο 
χειρισµός και οι ρυθµίσεις της σόµπας. Το έξυπνο menu επιτρέπει την επιλογή χειροκίνητης ή 
αυτόµατης επιλογής έντασης της καύσης µε αντιστάθµιση, τον αυτόµατο προγραµµατισµό έναυσης 
ή σβησίµατος µε χρονοδιάγραµµα, την επιλογή επιθυµητής θερµοκρασίας του νερού και του 
χώρου,  την  επιλογή  προγράµµατος  καύσης  ανάλογα  µε  τον  τύπο  του  καυσίµου 
χρησιµοποιείται. Το controller είναι πλήρως αναβαθµίσιµο χειροκίνητα µέσω διαδικτύου 

που 

Μεταλλικό εµπρόσθιο κάλυµµα µε σύστηµα εύκολης ανύψωσης µε ανάρτηση για την πρόσβαση 
στο χώρο καθαρισµού του εναλλάκτη όπου επιτρέπεται η εύκολη συντήρησή του. 
Προσυναρµολογηµένη   υδραυλική   εγκατάσταση   µε   ενσωµατωµένο   κυκλοφορητή,   δοχείο 
διαστολής (compact), σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης µέσω πλακοειδή εναλλάκτη και 
αυτόµατη τρίοδη βάνα µε αισθητήρα ροής (compact HW) 
∆υνατότητα  επιλογής  ενσωµατωµένου  θερµοστάτη  χώρου  η  σύνδεσης  µε  αποµακρυσµένο 
θερµοστάτη. 
Σύστηµα ασύρµατου modem µε κάρτα GSM για αποµακρυσµένο έλεγχο και διάγνωση της σόµπας 
µέσω κινητού τηλεφώνου.(Προαιρετικά) 
Θύρα (RS232) διασύνδεσης της σόµπας µέσω διαδικτύου για αποµακρυσµένο έλεγχο, διάγνωση 
και παραµετροποίηση του. 
Ρυθµιζόµενα πόδια µε πλαστικό πέλµα για εύκολη ρύθµιση της επιπεδότητας. 
Στόµιο εισαγωγής νωπού αέρα καύσης από το εξωτερικό περιβάλλων. 
Ηλεκτρική αντίσταση άµεσης πυράκτωσης για αυτόµατη έναυση του pellet. 
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* Εξαρτώµενη από τον τύπο Pellet 
Η ικανότητα θέρµανσης υπολογίζεται από την παραγόµενη θερµογόνο των Pellets µε ισχύ τουλάχιστον 4700 Kcal/Kg. Επίσης 
σηµαντικό ρόλο παίζει τόσο η θέση τοποθέτησης της συσκευής, όσο και η σωστή µόνωση του χώρου και των σωληνώσεων 
νερού. 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

kW 
 

 

24 
 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Εύρος Ισχύος kW 8-24 
Μέγιστη Ισχύς νερού kW 28 
Θερµική Ισχύς kW 7 
Βαθµός απόδοσης % 91 
Κατανάλωση Pellet Kg/h 1,2 - 4,3* 
Μέση Κατανάλωση Kg/h 1,8 
Ικανότητα Θέρµανσης m2 120 - 160 
Αυτονοµία h 28 - 70 
Θερµοκρασία εξόδου καυσαερίων 0C 120 - 180 
Πίεση λειτουργίας bar 1,5 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 3 
Χωρητικότητα δοχείου καυσίµου Kg 47 
Βάρος Kg 260 
∆ιαµετρος εξόδου καυσαερίων mm 100 
∆ιάµετρος παροχής αέρα καύσης mm 100 
Ηλεκτρική σύνδεση V-Hz 230V, 50/60 Hz, 6.3A fuse 
∆ιαστάσεις προσαγωγής-επιστροφής νερού in 3/4” 
∆ιαστάσεις παροχής ζεστού νερού χρήσης in 1/2” 
Βαλβίδα ασφαλείας in 3/4” - 3 bar 
Χωρητικότητα νερού Lt 73 
Εγκεκριµένο βάσει προτύπου  EN 14785 - 303,05 

 


