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Riello Condexa Pro
Το Riello Group ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές συστημάτων θέρμανσης στον κόσμο, με απαντήσεις στους 
σύγχρονους ενεργειακούς προβληματισμούς, σχεδίασε και ανέπτυξε τη νέα σειρά CONDEXA PRO. 
Η σειρά CONDEXA PRO, αξιοποιώντας τη μέθοδο της συμπύκνωσης, προσφέρει τη δυνατότητα της εξοικονόμησης 
ενέργειας για εφαρμογές (οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης) έως 3 MW σε συστοιχία  σε πολύ μικρό χώρο για τα δεδομένα 
της ισχύος. Η σειρά CONDEXA PRO διατίθεται σε 50 KW & 100 KW. Ανήκουν στις κατηγορίες C63 - C63X, B23.

Όλα τα προϊόντα του Riello Group σχεδιάζονται , αναπτύσσονται και κατασκευάζονται  
χρησιμοποιώντας τα ίδια πάντα χαρακτηριστικά που τους καθιέρωσαν στην 
Παγκόσμια και Ελληνική αγορά.  

                 Πλεονεκτήματα
 Μεγάλο εύρος εφαρμογών.

 Τεχνολογία, απλότητα ελέγχου και χειρισμού.

 Αθόρυβη λειτουργία.

  Δυνατότητα ρύθμισης ισχύος με ακρίβεια στην  

απαιτούμενη ισχύ. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας.

 Σύστημα αυτοδιάγνωσης.

 Ενσωματωμένο λογισμικό αντιστάθμισης.

 Οικονομία στην κατανάλωση.

 Μικρές διαστάσεις.

 Εύκολη και ασφαλής μεταφορά - εγκατάσταση.

 Ευελιξία στον σχεδιασμό και κατασκευή της καμινάδας.

  Μέγιστη πίεση 6 bar (ιδανικό για αντικαταστάσεις. 

συμβατικών συστημάτων θέρμανσης).

 Δυνατότητα ευέλικτης πρόσβασης στα μέρη του λέβητα

 Λειτουργία ανοικτού ή κλειστού θαλάμου καύσης.

 Μέγιστη ισχύς σε εγκατάσταση σε συστοιχία έως 3 MW.

 Υψηλής απόδοσης θερμικός εναλλάκτη.

 Απ’ευθείας σύνδεση με ενδοδαπέδια θέρμανση.

•   Απόδοση      
(σύμφωνα με οδηγία 92/42/EEC)

•  Bαθμός απόδοσης έως και 108%

•   Χαμηλές εκπομπές ρύπων ΝΟx   

(κλάση 5 σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI EN 297 )

•   Μικρές διαστάσεις

•   Δυνατότητα συντήρησης, επισκευής χωρίς  

τη διακοπή της λειτουργίας 

(εγκαταστάσεις σε συστοιχία)

•   Ενδείκνυται για ενδοδαπέδιες θερμάνσεις

Kαυστήρας 
προανάμιξης 

Διμεταλικός
λέβητας
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Περιγραφή 50M 100M-100S

L 600 mm 600 mm

P 380 mm 380 mm

H 1000 mm 1000 mm

Βάρος 60 kg 90 kg

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

TΥΠΟΣ 50M 100M - 100S

Ονoμαστική θερμική ισχύς Kw 8,10 Ö 45,00 8,10 Ö 89,90

Ονoμαστική ωφέλιμη ισχύς

(80/60 °C) Kw 44,2 88,3

(60/40 °C) Kw 47,7 95,3

(50/30 °C) Kw 48,5 96,8

100 S100 S100 M

*

                       
Εξωτερικές Διαστάσεις

Τυπική εγκατάσταση 
με έλεγχο σε 3 ζώνες και ισχύ 300 kw
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1   Ζώνη χαμηλών θερμοκρασιών

2   Ζώνη υψηλών θερμοκρασιών

3   Ζεστό νερό χρήσης (Boiler)
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ EΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΥΣΗΣ
S. Pietro, Legnago (Verona) - Italia Angiari (Verona) - Italia

Σε όλο τον κόσµο, το Riello Group θέτει τα πρότυπα και οδηγεί 
τις εξελίξεις στα σύγχρονα συστήµατα καύσης µε βασικά 
συστατικά την αξιοπιστία την υψηλή απόδοση και τoν σεβασµό 
στο περιβάλλον.
Η ισχύς των επίτοιχων συσκευών κυµαίνεται από 5,3 KW έως 
3 MW.
Με έδρα το Legnago στην Ιταλία το Group Riello κατασκευάζει 
συστήµατα θέρµανσης υψηλής ποιότητας για πάνω από 85 έτη.
Οι νέες εγκαταστάσεις είναι εξοπλισµένες µε τα πλέον σύγχρονα 
και καινοτόµα συστήµατα. Το Riello Group διαθέτει «Ερευνητικό 
Κέντρο Καύσης», που βρίσκεται στο Angiari στην Ιταλία και 
αντιπροσωπεύει την πιo σύγχρονη εκδοχή σύγχρονων 
εγκαταστάσεων στην Ευρώπη και µια από τις πιo προηγµένες 
στον κόσµο, στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης καυστήρων.
Σήµερα, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πελατών ανά τoν 
κόσµο, το Group Riello εκπροσωπείται από ένα τεράστιο δίκτυο 
πώλησης και υποστήριξης σε πάνω από 60 χώρες.

Αθήνα: Τηλ.: 210 66 28 068
Θεσσαλονίκη: Τηλ.: 2310 32 80 62 
http://www.caloria.gr
e-mail: info@caloria.gr

50 χρόνια ζεσταίνουμε το σπίτι σας


