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Πραγµατική εξοικονόµηση ενέργειας

Caldariello C 
Επίτοιχος λέβητας αναλογικής λειτουργίας





Riello Caldariello C
Το Riello Group ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές συστημάτων θέρμανσης στον κόσμο, με απαντήσεις στους 
σύγχρονους ενεργειακούς προβληματισμούς, σχεδίασε και ανέπτυξε τη νέα σειρά CALDARIELLO C. Ο λέβητας νέας γενιάς 
της σειράς CALDARIELLO C κατασκευάζεται για χρήση σε κατοικίες μικρών και μεσαίων διαστάσεων. Συνδυάζει την απλότητα 
στη χρήση, την αξιοπιστία, και την οικονομική κατανάλωση. Η σειρά CALDARIELLO C διατίθεται σε 24 KW. Ανήκει στις  
κατηγορία Β22P - B52P, C12, C12x, C22, C32, C32x, C42, C42x, C52, C82, C82x.

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

                 Πλεονεκτήματα
 �Μικρότερες�διαστάσεις.  

Μικρότερος απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης.
  Συμπαγής κατασκευή.  

Συμβάλει στην αθόρυβη λειτουργία της συσκευής.
  Συνεχής διαμόρφωση φλόγας ( αναλογική λειτουργία).  
Οικονομική�λειτουργία.
  Ηλεκτρονικός έλεγχος έναυσης και ιονισμού της φλόγας.  

Ασφαλής λειτουργία της συσκευής.
  Δυνατότητα ρύθμισης ισχύος με ακρίβεια, στην απαιτούμενη ισχύ 

θέρμανσης. Εξοικονόμηση ενέργειας.
  Κλειστός θάλαμος καύσης. Ελάχιστες απαιτήσεις σε καμινάδα.
  Διαγνωστικά L.E.D.. Εύκολη αναγνώριση του πιθανού προβλήματος. 

Λιγότερος απαιτούμενος χρόνος. Ασφαλέστερη�διάγνωση.
  Εκτεταμένη χρήση νέων υλικών στο σύνολο της συσκευής.  

Μεγαλύτερη αξιοπιστία, μικρότερο βάρος, ποιοτικότερη�κατασκευή.
 �Ενσωματωμένες�ηλεκτρονικές�λειτουργίες που προστατεύουν  

την συσκευή από τον πιθανόν μεγάλο χρόνο μη χρήσης της συσκευής  
ή ακραίων καιρικών συνθηκών (αντιπαγετική προστασία).  
Μεγάλη διάρκεια απροβλημάτιστης λειτουργίας της συσκευής.
  Πλειάδα περιφερειακών αξεσουάρ. Μπορούμε να καλύψουμε όποιες ανάγκες  

έχει ο εκάστοτε πελάτης, π.χ. συνδυασμός με ηλιακό θερμοσίφωνα, ηλιακούς καθρέπτες και boiler 
λεβητοστασίου με ενδοδαπέδια θέρμανση, ενδοδαπέδια θέρμανση με κλασική θέρμανση.

  Μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 15 χρόνια.  
Η εταιρεία μας καλύπτει τον επίτοιχο λέβητα με ανταλλακτικά και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

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

•  Bαθμός απόδοσης έως και 92,8%

•   Χαμηλές εκπομπές ρύπων ΝΟx   

(κλάση 3 σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI EN 297 – EN 483 – EN 677 )

•   Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP X5 D

•  Mικρές εξωτερικές διαστάσεις

•  Ενσωματωμένο λογισμικό αντιστάθμισης



Περιγραφή 24KIS

L 405 mm

P 240 mm

H 715 mm

Βάρος 28 kg

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

TΥΠΟΣ 24�KIS

Ονομαστική θερμική ισχύς Kw 8,90 - 23,94

Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς W 100

Παραγωγή νερού χρήσης ΔΤ=25°C l/min 13,7

Εξωτερικές Διαστάσεις
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Σύνδεση επίτοιχου με ηλιακό 
με χρήση τρίοδης θερμοστατικής βαλβίδας. Φυσική κυκλοφορία.

Ο πίνακας ελέγχου SUN 
ελέγχει την θερμοκρασία 
νερού  του ηλιακού 
και επεμβαίνει άμεσα 
στον επίτοιχο λέβητα 
αποτρέποντας μη αναγκαίες 
εναύσεις.



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


