
ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Πατενταρισµένος εναλλάκτης θερµότητας πολύ 
υψηλής απόδοσης και υψηλής πυκνότητας, 
ενσωµατωµένος στο δοχείο για µέγιστη απόδοση.

Μια επαναστατική ιδέα

Μέγιστη οικονομία και ασφάλεια

Η αντλία θερμότητας Edel 
καταναλώνει έως και 
5 φορές λιγότερη ενέργεια
σε σχέση με έναν ηλεκτρικό 
θερμοσίφωνα. 

Έως 80 %
δωρεάν ενέργεια 
απο το περιβάλλον για 
θέρµανση νερού χρήσης

To υψηλότερο COP 
στην κατηγορία της 

COP
3.21

in accordance with 
standard EN 16147

Edel 200 & 270 lit.

ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΙ, ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΤΑ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

∆οχείο απο ανοξείδωτο ατσάλι.  

Απόδοση - Αξιοπιστία - Ασφάλεια - Οικονομία

PATENTED
TECHNOLOGY

CRÉDIT 
D’IMPÔT

selon la loi de 
finances en vigueur 2012

RT TECHNOLOGIE

BREVETÉE

∆ιπλό σύστηµα απόψυξης (defrost) για οικονοµικότερη λειτουργία. 

∆υο ταχύτητες εξαερισµού.

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου µε ψηφιακή οθόνη. 

Πολλές επιλογές λειτουργίας για µέγιστη άνεση και οικονοµια 

∆υνατότητα λειτουργίας µε χρονοπρόγραµµα ώστε να 
εκµεταλλεύεται τις ώρες φθηνού ρεύµατος. 

Χαμηλά επίπεδα θορύβου - 33 dB(Α) στα 2m    

Ο εναλλάκτης µε το ψυκτικό υγρό βρίσκεται έξω 
από το δοχείο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
επαφή του ψυκτικού υγρού µε το νερό χρήσης.

Λειτουργία προστασίας από τη λεγιονέλα. 

INOX 
Ανοξείδωτο 

δοχείο νερού 
χρήσης

Λειτουργεί έως τους -7οC µόνο µε χρήση της αντλίας θερµότητας.

Πολύ υψηλό COP.
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Edel
ΜΠΟΪΛΕΡ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

H αντλία θερμότητας ζεστού νερού χρήσης Edel της Applimo είναι ένα πλήρες 

σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης αποτελούμενο από το θερμοδοχείο, μια 

ενσωματωμένη αντλία θερμότητας αέ ρ ο ς - ν ε ρ ο ύ  κ α ι  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  

α υ τ ο μ ατισμούς για την ασφαλή και οικονομική λειτουργία.   

Πλεονεκτήματα 

 Δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι. Δεν χρειάζεται ανόδιο.

 Το υψηλότερο COP στην κατηγορία της. COP=3,21 κατά EN 16147.

 Το κυριότερο πλεονέκτημα της Edel, είναι ότι μπορεί να παρέχει ζεστό νερό

χρήσης στους 60οC ακόμα και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι στους -7οC,

χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης, ενώ τα περισσότερα προϊόντα του

ανταγωνισμού ενεργοποιούν την ηλεκτρική αντίσταση κάτω από τους +5 οC.

 Με τη χρήση της ηλεκτρικής αντίστασης των 1.500W η θερμοκρασία του νερού

χρήσης μπορεί να ανέβει έως και τους 65οC.

 Η λειτουργία για την προστασία από τη λεγιονέλα γίνεται μόνο με την χρήση της

αντλία θερμότητας, ενώ στα περισσότερα προϊόντα του ανταγωνισμού με την

ηλεκτρική αντίσταση.

 Διπλό σύστημα απόψυξης (defrost) για οικονομικότερη λειτουργία. Η απόψυξη

γίνεται με εξαερισμό, όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι πάνω από 5 οC και με

χρήση του συμπιεστή όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι κάτω από 5 οC.

 Δύο αισθητήρια. Ένα στο επάνω μέρος του θερμοδοχείου για την ένδειξη της

θερμοκρασίας και ένα στο κάτω μέρος του θερμοδοχείου για τον έλεγχο της

λειτουργίας της αντλίας. Με τον τρόπο αυτό η αντλία ενεργοποιείται πάντα

εγκαίρως για την παρασκευή ζεστού νερού

 Ο εναλλάκτης με το ψυκτικό υγρό βρίσκεται έξω από το θερμοδοχείο ώστε να

αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή του ψυκτικού με το νερό χρήσης. Με τον τρόπο

αυτό ο εναλλάκτης προστατεύεται επίσης από επικαθίσεις αλάτων που θα μείωναν

την απόδοσή του.

 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης.

 Δύο ταχύτητες εξαερισμού.

 Δυνατότητα χρήσης του εξαερισμού και για αφύγρανση του χώρου.

 Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου. 33dB(A) στη χαμηλή ταχύτητα.

Χάρη στον ηλεκτρονικό πίνακα έλεγχου με την ψηφιακή οθόνη η αντλία 

θερμότητας Edel παρέχει στον χρήστη πολλές επιλογές λειτουργίας για 

μεγαλύτερη άνεση και οικονομικότερη λειτουργία. 
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Edel
ΜΠΟΪΛΕΡ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Πατενταρισμένος εναλλάκτης  

Στις κλασικές αντλίες θερμότητας ο εναλλάκτης για το φρέον βρίσκεται 

τυλιγμένος περιμετρικά εξωτερικά του δοχείου. Στην περίπτωση αυτή 

υπάρχει μικρή επιφάνεια επαφής του εναλλάκτη με δοχείο και άρα μικρή 

μετάδοση θερμότητας. 

Η αντλία θερμότητας Edel διαθέτει έναν πατενταρισμένο εναλλάκτη 

αλουμινίου ο οποίος εφάπτεται απόλυτα στο δοχείο με αποτέλεσμα να 

υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια συναλλαγής και άρα πολύ 

μεγαλύτερη μετάδοση θερμότητας.  

Ο εναλλάκτης με το ψυκτικό υγρό βρίσκεται έξω από το θερμοδοχείο 

ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή του ψυκτικού με το νερό 

χρήσης. Με τον τρόπο αυτό ο εναλλάκτης προστατεύεται επίσης και 

από επικαθίσεις αλάτων που θα μείωναν την απόδοσή του.  

Λειτουργίες 

 Eco: Λειτουργία μόνο με την αντλία θερμότητας.

 Comfort: Λειτουργία μόνο με αντλία θερμότητας και υποβοήθηση από την  ηλεκτρική αντίσταση μόνο όταν είναι

απαραίτητο. (Αν η θερμοκρασία του αέρα είναι εκτός των ορίων λειτουργίας της αντλίας ή αν η ζητούμενη

θερμοκρασία του νερού είναι πάνω από τους 60οC).

 MIN T°C (Minimum temperature): Η λειτουργία αυτή ενεργοποιεί και τις δύο πηγές θέρμανσης (αντλίες θερμότητας

και ηλεκτρική αντίσταση) όταν τα 1/3 του όγκου του δοχείου είναι κάτω από τους 38οC. Η ηλεκτρική αντίσταση

απενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του νερού φτάσει στους 43οC. Από το σημείο αυτό και μετά λειτουργεί μόνο η

αντλία θερμότητας έως τους 60oC.

 Boost: Η λειτουργία αυτή ενεργοποιεί και τις δύο πηγές θέρμανσης (αντλίες θερμότητας και ηλεκτρική αντίσταση) για

έναν κύκλο θέρμανσης.

 Electric mode: Στην ηλεκτρική λειτουργία η θέρμανση του νερού γίνεται μόνο από την ηλεκτρική αντίσταση.

Αποτελεί μια λύση ανάγκης μόνο για περιπτώσεις που δεν λειτουργεί για κάποιο λόγο η αντλία θερμότητας.

 Holiday mode: Η λειτουργία διακοπών θέτει τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής. Η αντιπαγωτική προστασία

παραμένει ενεργή. Η λειτουργία διακοπών μπορεί να προγραμματιστεί για διάρκεια 1 έως 99 ημερών.

 Frost protection: Η αντλία θερμότητας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και ενεργοποιείται η αντιπαγωτική

προστασία.

 ANTI-BACT: Λειτουργία για προστασία από λεγιονέλα. Η θερμοκρασία του νερού φτάνει τους 60 οC μόνο με την

αντλία θερμότητας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάθε πόσες ημέρες θα ενεργοποιείται η λειτουργία αυτή.

 Timer: Στην λειτουργία αυτή η αντλία λειτουργεί βάσει εβδομαδιαίου χρονοπρογράμματος ώστε να εκμεταλλεύεται τις

περιόδους που ισχύει το χαμηλό τιμολόγιο ρεύματος.

 Fan mode: Μπορούν να επιλέγουν 3 τρόποι λειτουργίας του ανεμιστήρα. Να λειτουργεί όποτε λειτουργεί η αντλία

θερμότητας. Να λειτουργεί συνεχώς (πχ σε περιπτώσεις που η αντλία χρησιμοποιείται και για αφύγρανση του

χώρου). Να λειτουργεί βάσει εξωτερικού ελέγχου (πχ αισθητήριο υγρασίας).



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Edel 200 Edel 270 Edel 270S 

lit. 200 lit. 270 lit. 260 

W 2.200 W 2.200  2.200W 

W 700 W 700 W 700W

W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 

3,21 3,08 3,00 

3,30 3,20 3,15 

4,60 4,50 4,40 

4,20 4,00 

°C 

6h 13 min 

4,10 

R290 / 0,15 

- 7°C έως +35°C 

9h 58 min 9h 58 min 

lit. 628 663 630 

m3/h 250 / 400 m3/h 

dB(A) 33 dB(A) 

°C 60°C 

°C 

lit/h 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Ονομαστικός όγκος 

Μέγιστη ισχύς (αντλία + αντίσταση) 

Μέγιστη ισχύς αντλίας θερμότητας (60°C) 

Ηλεκτρική αντίσταση 

COP στους +7°C (ΕΝ 16147) 

COP στους +15°C (ΕΝ 16147) 

COP στους +15°C με νερό 50οC (ΕΝ 255-3) 

COP στους +15°C με νερό 55οC (ΕΝ 255-3) 

Ψυκτικό υγρό 

Θερμοκρασία αέρα 

Χρόνος αναθέρμανσης 

Παραγωγή νερού στους 40οC ανά ημέρα 

Παροχή αέρα 

Στάθμη θορύβου στα 2 μέτρα 

Μέγιστη θερμοκρασία νερού  (μόνο με αντλία 
θερμότητας) 

Μέγιστη θερμοκρασία με ηλεκτρική αντίσταση 

Παροχή συμπυκνωμάτων 

Παροχή ρεύματος  

Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας 

65°C 

0,3 lit/h 

230V - 50Hz - 16A 

IP X1 

mm 630 630 630 

mm 1.470 1.748 1.748 

kg 71,2 80,7 87 

mm 160 160 160 

m 10 10 10 

m 20 20 20 

3/4" 3/4" 3/4" 

18/23 18/23 18/23 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Διάμετρος 

Ύψος 

Βάρος 

Διάμετρος αεραγωγών 

Μέγιστο μήκος εύκαμπτων αεραγωγών 

Μέγιστο μήκος σκληρών αεραγωγών 

Είσοδος και έξοδος νερού χρήσης 

Σωλήνα συμπυκνωμάτων 

Ανακυκλοφορία νερού χρήσης 3/4" 3/4" 3/4" 

- 

- 

- 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 

Υλικό δοχείου 

Εξωτερικό κάλυμμα 

Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 

Ανοξείδωτο ατσάλι 

PVC, αφαιρούμενο 

50 mm 

6 bar 
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