
Unical KON  
 
KON ε ηειεπηαήα γεληά νηθηαθσ́λ ιέβεησλ ζπκππ́θσλζεο ηεο Unical, πνπ εήλαη δηαζέζηκε 
ζηηο εθδν́ζεηο: 
Θέξκαλζε θαη δεζηό λεξό ρξήζεο κόλν ζέξκαλζε ζε ζπλδπαζκό κε boiler DSP 
110inox. 
Ο KON έρεη όια ηα αζηέξηα πνηόηεηαο (“Quality Stars”) θαη κπνξεή λα αληαπνθξηζεή ζε 
θάζε είδνπο απαίηεζε: 
Δμαηξεηηθόο ιόγνο δηακόξθσζεο 1:8 
Απόδνζε >107% 
Κύξηνο ελαιιάθηεο από Al/Si/Mg εμαηξεηηθά ιεπηόο 
Ζιεθηξνληθό ζύζηεκα κε ιεηηνπξγία Ε.Ν.Χ “Εεζηό Νεξό Χξήζεο” (έθδ. Γ) 
Χακειά NOx (θαηεγνξία 5 ζύκθσλα κε EN 297 θαη EN 4833 ράξε ζηνλ θαπζηήξα 
αλαινγηθήο πξόζκημεο. 
Σπληήξεζε “Pit stop” 
Απιόο πίλαθαο ρεηξηζηεξίσλ θαη θηιηθόο πξνο ην ρξήζηε 
Παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ έσο 13,3 l/min κε Γt 25 ράξε ζηνλ εηδηθό ελαιιάθηε κε 12 
πιάθεο από αλνμείδσην αηζάιη (κνλη. 24 C). 

 

 



 

Λεπηνκέξεηεο ηνπ ΚΟΝ 
Χάξε ζηηο επηρεηξεζηαθέο θαηαζθεπαζηηθέο ζπλέξγεηεο, ν KON έρεη ραξαθηεξηζηηθά 
ζεηξάο πςειήο θαηεγνξίαο όπσο ηνλ θύξην ελαιιάθηε από Al/Si/Mg κε ρακειέ 
πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό ηεο “Σρνιήο Unical”, ηνλ απζεληηθν́ κεραληζκν́ ηαρένο ειέγρνπ ησλ 
ζεκαληηθόηεξσλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαύζεο καδί κε ην ειεθηξνληθό 
ζύζηεκα πνπ έρεη επξέσο δνθηκαζηεί θαη ελεκεξσζεί θαη ζύζηεκα πξόκημεο κε 
ειεθηξνπλεπκαηηθό ρεηξηζκό πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιιεο ζεηξέο ιεβέησλ. 
Μηα λεθάιηα απάληεζε πςεινπ́ ηερλνινγηθνπ́ πεξηερνκέλνπ ζε ηέιεηα αξκνλήα κε ηελ 
επνρή καο, ηδαληθή γηα ηνλ θαηαλαισηή πνπ έξρεηαη γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε ηηο 
ηερλνινγίεο πςειήο ελεξγεηαθήο αλάθηεζεο θαη κε ηνλ εγθαηαζηάηε πνπ απαηηεή απιέο, 
αιιά όρη ηππνπνηεκέλεο ιύζεηο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο αληηθαηάζηαζεο ή ζηηο λέεο 
θαηαζθεπέο ρακεινύ πεξηβαιινληηθνύ αληίθηππνπ. Ο KON θέξεη ηελ ππνγξαθή Unical. 
Κύξηνο ελαιιάθηεο από Al/Si/Mg 
Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνο από εηδηθό θξάκα αινπκηλίνπ/ππξηηίνπ/ καγλεζίνπ πνπ 
εμαζθαιίδεη απνδνηηθόηεηα θαη αληνρή. Χάξε ζηε δηακόξθσζε εζσηεξηθήο ζεξκηθήο 
αληαιιαγήο επηηπγράλεηε απόδνζε πςειόηεξε ηνπ 107% ζε θαζεζησ́ο ζπκππ́θλσζεο, 
πνπ ζεκαήλεη γηα ην ρξέζηε κεγάιε εμνηθνλν́κεζε ρξεκάησλ θαη εμαηξεηηθά κεησκέλν 
πεξηβαιινληηθό αληίθηππν. 
Δμαγσγή ζαιάκνπ ζπκπύθλσζεο «ηαρείαο απειεπζέξσζεο» κε θιηπο. 
Κπθινθνξεηήο ζηαζεξήο απόδνζεο κε εμαεξηζηήξα. Αλζεθηηθόο, ηζρπξόο θαη αμηόπηζηνο 
κε εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απόδνζεο θαη ππεξνρήο. 

 

Inverter θπθινθνξεηήο κε εμαεξηζηήξα 

(πξναηξεηηθό) 
Αληηπξνζσπεύεη ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο πςειήο απόδνζεο. Σύκθσλα κε ηελ νδεγία 
ΕrP ηνπ 2015, κε ιηγν́ηεξν απν́ 1 W θαηαλάισζεο ζε ιεηηνπξγία stand-by θαη κν́λν 45 W θαηά ηε 

κέγηζηε ιεηηνπξγία ράξε ζηε επξεία γθάκα ξύζκηζεο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεξκνζηάηε 
πεξηβάιινληνο θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ θαηαγξάθνληαη από ηνπο αηζζεηήξεο πνπ είλαη ζηελ 



πξνζαγσγή/ επηζηξνθή, ζέηεη ζε ιεηηνπξγία απηόκαηα ηνλ ιέβεηα βάζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο. Ιδηαίηεξα αζόξπβνο θαη ζπκπαγήο ζπλεξγάδεηαη κε κηα βαιβίδα αζθαιείαο, ην by-

pass θαη ηνλ θξνπλν́ εθθέλσζεο. 

Καπζηήξαο αλαινγηθήο πξόζκημεο 
Με ειεθηξνπλεπκαηηθν́ ρεηξηζηέξην κε ζηαζεξέ ζρέζε θαπ́ζεο. Ο επήπεδνο θαπζηέξαο 
εμαζθαιίδεη: 
Μαθξά δηάξθεηα δσήο ράξε ζηηο ρακειέο ζεξκηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη ζηε 
θπζηθή κε κεηαβιεηόηεηα ηνπ πθάζκαηνο από ίλεο ππξίκαρνπ κεηαιιηθνύ θξάκαηνο 
FeCrAlloy. 
Ηδαληθή δηάρπζε ηεο ζεξκόηεηαο κέζσ αθηηλνβνιίαο ράξε ζηε ρεκηθή θαη θπζηθή ζύζηαζή 
ηνπ πνπ εήλαη ζε ζέζε λα αλαπηπ́μεη ηδηαήηεξα απαιέ θαη θσηεηλέ θιν́γα. 
Χακειό NO (θαηεγνξία 5 ζύκθσλα κε EN 297 θαη EN 483). 
ηαρεία απνκάθξπλζε κε θιίπο “Quick release” όινπ ηνπ θαπζηήξα Ζ απεκπινθή 
επηηξέπεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαύζεο. 

 

Αλεκηζηήξαο θαη Ζιεθηξνπλεπκαηηθή Βαιβίδα 
Αεξίνπ 
Τν λέν ζπ́ζηεκα πξν́ζκημεο, πνπ απνηειεήηαη απν́ πλεπκαηηθέ ειεθηξηθέ βαιβήδα θαη 
αλαινγηθό αλεκηζηήξα, μερσξίδεη γηα ηηο ζπκπαγείο δηαζηάζεηο ηνπ. 
Πιενλεθηήκαηα: 
Σπκπαγήο θαη αζόξπβνο 
Δπξεία γθάκα ξύζκηζεο 1:8 (Modulation) 
Απόιπηε αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο εμαηηίαο ηεο απνπζίαο θξαδαζκώλ. 
Χακειέο ζεξκηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, άξα κεγάιε δηάξθεηα δσήο. 
Ζ βαιβήδα έρεη ζρεδηαζηεή γηα λα εμηζνξξνπεή ηηο απμνκεησ́ζεηο πήεζεο ηνπ αεξήνπ πνπ 
ππάξρνπλ ζηα δίθηπα όπσο θαη γηα λα ζηαζεξνπνηεί ηελ πίεζε ηξνθνδνζίαο αλεμάξηεηα 
από ηελ πίεζε αλαξξόθεζεο πνπ παξάγεηαη από ηνλ αλεκηζηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξόζκημεο. 
Δύθνια ξπζκηδόκελνο, εμαζθαιίδεη αθξίβεηα ζηε κίμε θαύζεο αέξα/αεξίνπ έηζη ώζηε λα 
εμαζθαιίδεη πςειό επίπεδν CO2 θαη λα επλνεή ηε ζπκππ́θλσζε ζε πνιύ ρακειά επίπεδα 
CO θαη NOx. 
Σπλνπηηθά ε ζπληήξεζε θαη πξνζβαζηκόηεηα ζηε βαιβίδα αεξίνπ είλαη έπθνιε. 

Δύρξεζηα ρεηξηζηήξηα 
Ο ειεθηξνληθν́ο πήλαθαο ζα ζαο θαλεή νηθεήνο. 
Δπίζεο ζεκαληηθό: όιεο νη εξγαζίεο ζπλδεζκνινγίαο θαη παξέκβαζεο δηεπθνιπ́λνληαη 
από ην ζύζηεκα θάζεηεο αλάθιεζεο. 
Ζ νζν́λε LCD, κε νπήζζην θσηηζκν́, πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ, επηηξέπεη: 
Αλάγλσζε ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζηε ζέξκαλζε θαη ην δεζηό λεξό 
Δκθάληζε ζηελ νζόλε ηεο εκπινθήο ιόγσ απνπζίαο θιόγαο 
Καηάζηαζε ιεηηνπξγήαο /stand-by 
Γηάγλσζε πξνβιεκάησλ κε ζήκαλζε 11 δπζιεηηνπξγηώλ 
Δπηινγέαο: δηαθόπηεο ON/OFF, επηινγέαο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ξύζκηζε ζέξκαλζεο 
30 – 85°C 
Δπηινγέαο ξύζκηζεο δεζηνύ λεξνύ 38 – 60°C 



 

 


