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Big One 
ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ 
ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 

Τα μπόιλερ διπλής ενέργειας Big One του Ιταλικού εργοστασίου Styleboiler s.p.a είναι ειδικά 
κατασκευασμένα για σύνδεση με αντλίες θερμότητας. Διαθέτουν έναν σταθερό χαλύβδινο 
εναλλάκτη ελλειψοειδούς διατομής πολύ μεγάλης επιφάνειας ειδικά μελετημένο για βέλτιστη 
απόδοση σε συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών όπως οι αντλίες θερμότητας. 

Είναι κατάλληλα για παραγωγή και αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης και μπορούν να 
εξοπλιστούν επιπλέον με ηλεκτρική αντίσταση ή δεύτερο εναλλάκτη για σύνδεση με ηλιακούς 
συλλέκτες. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ 
 
• Φλάντζα επιθεώρησης - επισκευής  Φ134 στο μπροστινό μέρος του μπόιλερ για εύκολη
πρόσβαση και καθαρισμό του εσωτερικού του θερμοδοχείου.

• Ρυθμιζόμενα ποδαράκια για μεγαλύτερη σταθερότητα ακόμα και σε ανώμαλα δάπεδα.
• Επιπλέον αντιδιαβρωτική προστασία με ανόδιο μαγνησίου.
• Θέση για ανακυκλοφορία.
• Εσωτερικός χαλύβδινος εναλλάκτης μεγάλης επιφάνειας
για γρηγορότερη θέρμανση του νερού χρήσης ακόμα και
όταν συνεργάζονται με αντλίες θερμότητας.

• Θερμόμετρο για την ένδειξη της θερμοκρασίας του
αποθηκευμένου νερού

• Ισχυρή μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CFC και  HCFC
πάχους 50mm, για ελαχιστοποίηση των θερμικών
απωλειών.

• Εξωτερικό κάλυμμα από PVC
• Πίεση λειτουργίας 10 bar.
• Δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρονικού ανοδίου.

Δυνατότητα προσθήκης φλάντζας 
με ηλεκτρική αντίσταση ή 

εναλλάκτη. 

Τύπος 
Αναμονές 

KW-WW PV-PR Z s Tr 

300 lt. 1" 1" 1" 3/4" 1/2" 

400 lt. 1" 1" 1" 3/4" 1/2"

500 lt. 1" 1" 1" 3/4" 1/2"

KW / WW = Είσοδος / έξοδος νερού χρήσης 
PV / PR = Είσοδος / έξοδος εναλλάκτη 
Z = Θέση ανακυκλοφορίας 
Tr  = Θέση αισθητηρίων - 1/2" 

Τύπος 
Διαστάσεις  (mm) Επιφάνεια 

εναλλάκτη 
Μέγιστη 

θερμοκρασία 
Μέγιστη 
πίεση 

Βάρος 
Kg Διαμ. Ύψος

300 lt. 650 1560 3,8 m2 95 οC 10 bar 113 

400 lt. 750 1553 4,5 m2 95 οC 10 bar 147 

500 lt. 750 1818 5,5 m2 95 οC 10 bar 178 




