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VICTRIX EXA ErP

VICTRIX SUPERIOR  ErPVICTRIX TT ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ



VICTRIX ΕΧΑ ErP ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

• Ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής
• Νέος inverter κυκλοφορητής χαμήλης κατανάλωσης
• Eύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 25 έως 100%
• Νέος σχεδιασμός της οθόνης διαχείρισης του λέβητα
• Φιλικό προς το περιβάλλον-χαμηλές εκπομπές ρύπων (class 5)
• Ρυθμιζόμενο by-pass  

• Δυνατότητα εγκατάστασης σε μερικώς καλυπτόμενο χώρο IPX5D
• Προαιρετικό το κιτ υδραυλικής σύνδεσης
•  Αντιπαγωτική προαστασία στους -5οC με δυνατότητα 

επέκτασης στους -15oC με το προαιρετικό κιτ
•  Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρησης του λέβητα
    του λέβητα (DOMINUS app)

Μοντέλο Kωδικός
ZNXΘέρμανση Τιμή €

Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw Παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης Ηλεκτρική

Προστασία
Βαθμός απόδοσης

80 - 60οC    40 - 30οC  ΔΤ 30οC   

VICTRIX ΕΧΑ 28 ErP

VICTRIX ΕΧΑ 32 ErP

3.025778

3.025779 

23,7

28,0

27,7

32,0

98,1%

98,6%

107,2%

109,0%

13,5 lit/min

15,3 lit/min

IPX5D

IPX5D

1.300,00

1.550,00

Βάρος 
άδειου 
λέβητα

763 x 440 x 303

763 x 440 x 303

40,4 kg

40,4 kg

Διαστάσεις
(ΥχΠχΒ) mm

 DOMINUS 
Η εφαρμογή για τη διαχείρηση του λέβητα μέσω internet

ANOΞΕΙΔΩΤΟΣ  ΘΑΛΑΜΟΣ  ΚΑΥΣΗΣ

Ο θάλαμος  καύσης  από 
ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζει 
αντοχή και υψηλή αξιοπιστία στο 
σχηματισμό συμπυκνώματος από 
την ψύξη των προϊόντων καύσης.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

Οι μειωμένες εκπομπές, μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και οξείδια του αζώτου (NOx) βαθμολόγη-
σαν τον λέβητα VICTRIX EXA ErP κατηγορία 5 (Class 5), την πιο οικολογική στην κατάταξη με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα UNI EN 297 και UNI EN 483.

Ο κυκλοφορητής χαμηλής κατανάλωσης (CLASS A) έχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε 
σύγκριση με το παραδοσιακό κυκλοφορητή και αυτο-ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις.

Ο λέβητας VICTRIX EXA ERP μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως μέσω της νέας 
εφαρμογής DOMINUS. Αυτή η απλή εφαρμογή σας επιτρέπει να ελέγχετε τον λέ-
βητά σας, από tablet, smartphone και φορητό υπολογιστή (με την εφαρμογή για 
android και σύντομα ios-windows). Τοποθετώντας το προαιρετικό Wi-Fi σετ πο-
μπού, πριν από το modem/router του σπιτιού σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον 
λέβητα από οποιαδήποτε τοποθεσία.

Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης VICTRIX EXA ErP, προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της συμπύκνω-
σης μαζί με απόλυτη απλότητα χρήσης. Διαθέτοντας τεχνολογία συμβατή με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και με 
στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, είναι η πιο αποτελεσματική λύση για πολλές νέες εγκαταστάσεις 
και αντικαταστάσεις υπαρχόντων συστημάτων.

TOΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ε Ι Σ

Ψηφιακό τηλεχειριστήριο CAR V2 
Wireless 

Ψηφιακό τηλεχειριστήριο 
mini CRD 


