
 
 

 
 

 

             
         



ΕΝΤΥΠΟ 2111-Therm ΕΚΔΟΣΗ Α2 07/2021 

Ηλεκτρική Αντίσταση σε σπείρωμα G1 ½” με θερμοστάτη 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

21110033 HA 3,5 kW - 230V 

Ενδείκνυται για boiler λεβητοστασίου. 

Η ηλεκτρική αντίσταση είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L (EN 1.4404), είναι 

εφοδιασμένη με διπολικό θερμοστάτη με θερμικό ασφαλείας, έχει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και 

προστατευτικό καπάκι από αυτοσβενύμενο υλικό (πολυαμίδιο – Nylon) με στυπιοθλίπτη για το καλώδιο 
παροχής ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητη η χρήση ράβδου μαγνησίου για καθοδική προστασία. Σε αντίθετη 

περίπτωση η ηλεκτρική αντίσταση θα καταστραφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Το παρόν φυλλάδιο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει την Εταιρεία ως προς την εμφάνιση, τις τεχνικές προδιαγραφές, 

τους κωδικούς ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για αναλυτικές πληροφορίες απαιτείται επικοινωνία με την Εταιρεία. 



Ηλεκτρική Μονάδα σειράς RL 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

21110302: 3,5 kW - 230 V~ | 1 ½” BSP 

Ηλεκτρική μονάδα ζεστού νερού μονοφασικής παροχής για boilers λεβητοστασίου.
Νέα στιβαρή, αδιάβροχη κατασκευή (ΙΡ67). 
Από σωλήνα κράματος AISI 316L (EN 1.4404) σε ορειχάλκινη τάπα βαρέος τύπου 
1 1/2” BSP. 
Κάλυμμα αδιάβροχο και στυπιοθλίπτη από πολυαμίδιο, με αντοχή και στην υπεριώδη 
ακτινοβολία. 
Περιλαμβάνει θερμοστάτη με θερμικό ασφαλείας.  

Κατάλληλη για χρήση και στην ύπαιθρο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητη η χρήση ράβδου μαγνησίου για καθοδική προστασία. 
Σε αντίθετη περίπτωση η ηλεκτρική αντίσταση θα καταστραφεί σε σύντομο χρονικό 
διάστημα.  

Το παρόν φυλλάδιο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει την Εταιρεία ως προς την εμφάνιση, 

τις τεχνικές προδιαγραφές, τους κωδικούς ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για αναλυτικές 

πληροφορίες απαιτείται επικοινωνία με την Εταιρεία.  

ΕΝΤΥΠΟ 2111‐TSGr ΕΚΔΟΣΗ Α2 07/2021 



ΕΝΤΥΠΟ 2111-ECO ΕΚΔΟΣΗ Α2 07/2021 

Ηλεκτρική Μονάδα Σειράς ECO    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 21110108* 21110129 21110068* 21110130 21110243 

kW 
3x400 V~ 

6 6 9 9 12 

Ψυχρή Ζώνη (mm) 50 100 50 100 100 

Εμβαπτιζόμενο Μήκος (cm) 36 48 48 55 65 

* Για boilers έως 500 λίτρα

Σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L (EN 1.4404) σε ορειχάλκινη τάπα G1 1/2”. 

Περιλαμβάνει τριφασικό θερμοστάτη με θερμικό ασφαλείας και εξωτερική ρύθμιση, ενδεικτική λυχνία 

neon, πλαστικό κάλυμμα ασφαλείας. 

Ενδείκνυται για boiler επισμαλτωμένα, ανοξείδωτα κλπ εκτός από χάλκινα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητη η χρήση ράβδου μαγνησίου για καθοδική προστασία. Σε αντίθετη 

περίπτωση η ηλεκτρική αντίσταση θα καταστραφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Το παρόν φυλλάδιο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει την Εταιρεία ως προς την εμφάνιση, τις τεχνικές προδιαγραφές, 

τους κωδικούς ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για αναλυτικές πληροφορίες απαιτείται επικοινωνία με την Εταιρεία. 



ΕΝΤΥΠΟ 2111-ΑΗΘ ΕΚΔΟΣΗ Α2 07/2021 

Ηλεκτρική Μονάδα 400 V/3~ G1 ½” για boiler ΑΗΘ 
ισχύος 6-9 kW 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 

21110175 (6 kW - 400 V/3~ - L1100)

21110257 (6 kW - 400 V/3~ - L1400) 

21110072 (9 kW - 400 V/3~ - L1100)

21110255 (9 kW - 400 V/3~ - L1400)

Ηλεκτρική Μονάδα 6-9 kW – 400 V/3~ (τριφασική) από σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα κράματος AISI 

316L (ΕΝ 1.4404) σε ορειχάλκινη τάπα G1 1/2”. Περιλαμβάνει τριφασικό θερμοστάτη με θερμικό 

ασφαλείας και εξωτερική ρύθμιση, ενδεικτική λυχνία neon, πλαστικό κάλυμμα ασφαλείας. Μεγάλου 

μήκους (110 ή 140 εκατοστών) και με ψυχρά άκρα 20 εκατοστά, ειδικά σχεδιασμένη για boiler αντλίας 

θερμότητας ΑΗΘ. Ενδείκνυται για boilers επισμαλτωμένα, ανοξείδωτα κλπ εκτός από χάλκινα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητη η χρήση ράβδου μαγνησίου για καθοδική προστασία. Σε αντίθετη 

περίπτωση η ηλεκτρική αντίσταση θα καταστραφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Το παρόν φυλλάδιο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει την Εταιρεία ως προς την εμφάνιση, τις τεχνικές προδιαγραφές, 

τους κωδικούς ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για αναλυτικές πληροφορίες απαιτείται επικοινωνία με την Εταιρεία. 



ΕΝΤΥΠΟ 2111-PRO ΕΚΔΟΣΗ Α2 07/2021 

Ηλεκτρική Μονάδα Σειράς PRO 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πανίσχυρη ηλεκτρική μονάδα επαγγελματικής χρήσης. 

Από σωλήνα κράματος νικελίου INCOLOY 825 (EN 2.4858) σε ορειχάλκινη τάπα G1 1/2” με εξάγωνο 

S59 (κλειδί 60). 

Το κράμα αυτό είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και ενδείκνυται σε χρήση με κακή ποιότητα 

νερού. 

Κουτί από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο με ανοξείδωτο στυπιοθλίπτη για πλήρη αδιαβροχοποίηση 

συνδέσεων, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και προστασία από ανάφλεξη και θραύση. 

Κατάλληλη για χρήση στην ύπαιθρο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητη η χρήση ράβδου μαγνησίου για καθοδική προστασία. Σε 

αντίθετη περίπτωση η ηλεκτρική αντίσταση θα καταστραφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Το παρόν φυλλάδιο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει την Εταιρεία ως προς την εμφάνιση, τις τεχνικές προδιαγραφές, 

τους κωδικούς ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για αναλυτικές πληροφορίες απαιτείται επικοινωνία με την Εταιρεία. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 

21110305 (6 kW - 400 V/3~ - L500) 
21110269 (9 kW - 400 V/3~ - L650) 

21110228 (12 kW - 400 V/3~ - L860) 
21110229 (16 kW - 400 V/3~ - L860)

21110307 (20 kW - 400 V/3~ - L1150)
21110230 (20 kW - 400 V/3~ - L1330)




