
Ο ηγέτης στους λέβητες αερίου

 • ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ -150C • ΑΠΡΟΒΛΉΜΑΤΙΣΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΩΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ* 

ΛΈΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
με Ηλεκτρονική Βαλβίδα Αερίου και Ανοξείδωτο Έναλλάκτη

με τον θερμοστάτη 
Smartech Plus NEW ΛΈΒΗΤΈΣ ΑΈΡΙΟΥ

με ενσωματωμένο δοχείο 
ενέργειας - Aqua Celeris

VICTRIX TERA VIP (28kW)

VICTRIX SUPERIOR (32kW)

 

  



TOΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

VICTRIX ΤERA VIP

VICTRIX SUPERIOR 32 ERP

EΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΈΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
Θέρμανσης και Ζεστού Νερού Χρήσης με “Aqua Celeris”
και φίλτρο απολασπωτή με μαγνητική ράβδο

EΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΈΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
Θέρμανσης και Ζεστού Νερού Χρήσης με “Aqua Celeris”

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ε Ι Σ

Στεγανός σε άνωθεν διαβροχή με το εικονιζόμενο extra καπάκι και σε εμπρόσθια διαβροχή με το ενσωματωμένο κάλυμα οργάνων

•  Δοχείο ¨Aqua Celeris¨ 3.2 lt από ανοξείδωτο χάλυβα για 
την άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση ΖΝΧ (υποβοήθηση 
λειτουργίας με ηλεκτρική αντίσταση 35W, που δύναται να 
απενεργοποιηθεί 

•  Νέος ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και 
αντοχής 

•  Φιλικό προς τοι περιβάλλον-Χαμηλές εκπομπές ρύπων 
(Class 6)

• Κυκλοφορητής Inverter GRUNDFOS χαμηλής κατανάλωσης
• Eύρος διαχείρησης ισχύος λέβητα από 18% έως 100%
•  3 αστέρια για την άνεση απόδοσης νερού χρήσης σύμφωνα με ΕΝ 23203-1
• Ρυθμιζόμενο by-pass
•  Μαγνητικό φίλτρο για την προστασία του λέβητα που περιλαμβάνεται μέσα 

στη συσκευασία και την τιμή
•  Αντιπαγωτική προστασία στους -50C με δυνατότητα επέκτασης στους -150C 

με προστατευτικό κιτ

•  Δοχείο ¨Aqua Celeris¨ 2.0 lt από ανοξείδωτο χάλυβα για την άμεση αντα-
πόκριση στη ζήτηση ΖΝΧ (Yποβοήθηση λειτουργίας με ηλεκτρική αντίσταση 
35W, που δύναται να απενεργοποιηθεί) 

• Νέος ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής 
• Κυκλοφορητής Inverter GRUNDFOS χαμηλής κατανάλωσης
• Eύρος διαχείρησης ισχύος λέβητα από 12.5% έως 100%
•  Δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της παροχής κρύου νερού, για την παραγωγή 

ΖΝΧ σε συνεχόμενη σταθερή θερμοκρασία
• Ρυθμιζόμενο by-pass
•  Αντιπαγωτική προστασία στους -50C με δυνατότητα επέκτασης στους -150C με 

προστατευτικό κιτ

* Με τήρηση του προβλεπόμενου πλάνου συντήρησης και προσιτό κόστος ανταλλακτικών
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