
Unical !Dea  
 
Η ηδέα ηνπ !DEA γελλήζεθε από ηξεηο βαζηθέο ζθέςεηο: 
Μέγηζηε επθνιία ζηε ρξήζε – Απόιπηε αμηνπηζηία – Ταρύηαηε εγθαηάζηαζε 
Απνηειείηαη από 18 επηηνίρηνπο ιέβεηεο αεξίνπ (13 γηα εγθαηάζηαζε ζε εζσηεξηθν́ ρσ́ξν 
θαη 5 γηα εμσηεξηθέ εγθαηάζηαζε) κόλν γηα ζέξκαλζε ή γηα ζέξκαλζε θαη παξαγσγή 
δεζηνύ λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο, ηόζν ζηελ έθδνζε θιεηζηνύ ζαιάκνπ όζν θαη αλνηρηνπ́ , 
κε ειεθηξνληθέ αλάθιεμε θαη ζπκβαηηθέ θαπ́ζε. Ο ΙDEA κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε 
θπζηθό αέξην ή πγξαέξην. Ο βαζκν́ο ειεθηξηθέο πξνζηαζήαο εήλαη IPX5D. Έρεη ζρεδηαζηεί 
ηόζν γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο όζν θαη γηα αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ ιεβήησλ κε πνιύ 
απιό ηξόπν. 
Φάξε ζην ειεθηξνληθό ηνπ ζύζηεκα πνπ έρεη αλαπηπρζεί από θνηλνύ κε ηε Honeywell, θαη 
ηνλ νξζν́ ηξν́πν ζπλαξκνιν́γεζεο, πνπ ηνλ θαζηζηνπ́λ κνλαδηθν́, εληππσζηάδεη κε ηελ 
απιόηεηα ζπληήξεζεο θαη ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπ. Σηνηρεία πνπ εληζρύνπλ απηήλ ηελ 
εηθόλα: πιήξσο κεηαιιηθό πεξίβιεκα επνμηθή πνιπεζηεξηθή βαθή ερνκόλσζε θαη 
ζεξκνκόλσζε κε πιηθό πάρνπο 8 mm ζηξώζε ζεξκηθήο αληαλάθιαζεο πδξαπιηθέο 
ζπλδέζεηο πιήξσο κεηαιιηθέο Η αηζζεηηθή ηνπ κπξνζηηλνπ́ πήλαθα έρεη απιέο, 
ραξαγκέλεο, θακπύιεο γξακκέο, πνπ δήλνπλ κεγάιε ζηεξεν́ηεηα ζην ζπ́λνιν θαη 
ζπκπιεξώλνπλ επράξηζηα ηνλ πίλαθα πνπ πεξηέρεη: • δύν ρεηξνιαβέο ξύζκηζεο • κηα 
θσηηδόκελε νζόλε κε ρξνλνξύζκηζε γηα κέγηζηε εμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο • 
καλόκεηξν ιέβεηα Τν !DEA δηαζέηεη πιήξε θαηάινγν πξόζζεησλ εμαξηεκάησλ, όπσο 
θαπλαγσγνύο, ρξόλν-ζεξκνζηάηεο ή ζεξκνζηάηεο ON/OFF, εμσηεξηθό αηζζεηήξην, πνπ 
θαιύπηνπλ όιεο ηηο απαηηήζεηο θάζε εγθαηάζηαζεο. 

 

 

Η πνην́ηεηα ησλ ζηνηρεήσλ 
Οι σάλκινοι εναλλάκτερ θεπμότηταρ 
Κάησ από ην ίδην πεξίβιεκα πξνβιέπνληαη, αλάινγα κε ην κνληέιν, δηαθνξεηηθνί ηύπνη 
ελαιιαθηώλ ζεξκόηεηαο, κε γξέγνξεο ζπλδέζεηο, γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο ζπληέξεζεο, 
πνπ έρεη κειεηεζεή πξνζεθηηθα.́ 
Διθεπμικόρ εξαιπετικά σςμπαγήρ εναλλάκτηρ θεπμότηταρ, κε επξεήα επηθάλεηα κε 
πηεξύγηα απνηεινύκελε από έμη ράιθηλνπο αγσγνύο σνεηδνύο δηαηνκήο, εληόο ησλ 
νπνίσλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη ζσιήλεο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνύ γηα νηθηαθή ρξήζε 



(έσο 17,83 l/min) κε δηαθνξά ζεξκνθξαζήαο κεηαμπ́ εηζν́δνπ θαη εμν́δνπ 25K, εμαζθαιίδεη 
ηε κέγηζηε ηαρεήα αληαιιαγέ ζεξκν́ηεηαο. 
Απνδνηηθόηεηα θαπ́ζεο έσο 94,4% ζε πιέξεο θνξηήν. 
Υςειή πνηόηεηα θαύζεο κε CO2 έσο 8,5% θαη CO ζε 58 ppm. 
Απνηειεζκαηηθόο εμαεξηζκόο ράξε ζηνπο ππεξκεγέζεηο πνιιαπινύο 
δηαλνκείο, πνπ εμαζθαιήδνπλ επ́θνιε θπθινθνξήα ηνπ λεξνπ́ θαη αμην́ινγε 
κείσζε ηνπ ζνξπ́βνπ ράξε ζηηο κεησκέλεο απσ́ιεηεο εζσηεξηθέο πήεζεο. 
Μέγηζηε ηαρύηεηα ζεξκηθήο αληαιιαγήο ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ 
πηεξπγίσλ αληαιιαγήο. 
Δξαζηηθή κείσζε ησλ ελαπνζέζεσλ αιάησλ. 
Ταρείεο πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο. 
Άκεζε παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο παξαδνζηαθνύο 
ζηηγκηαίνπο ιέβεηεο. 
Ταρεία απόθξηζε ζε κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ράξε ζηελ εμαηξεηηθά 
ρακειή αδξάλεηα, πνπ νθεήινληαη ζηα ρξεζηκνπνηνπ́κελα πιηθά θαη ην 
ζρήκα. 
Λνγηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 
Μονοθεπμικόρ εξαιπετικά σςμπαγήρ εναλλάκτηρ θεπμότηταρ κε επηθάλεηα κε 
πηεξύγηα πνπ απνηειείηαη από έμη σνεηδνύο ζρήκαηνο ράιθηλνπο ζσιήλεο. 
Απνδνηηθόηεηα θαύζεο 94,6% ζε πιέξεο θνξηήν. 
Υςειή πνηόηεηα θαύζεο κε CO2 έσο 8,4% θαη CO ζε 60 ppm. 
Ταρείεο πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο. 

 

Σπλδπαζκόο γηα πςειή άλεζε 
Πιαθνεηδήο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο δεζηνύ λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο από αλνμείδσην 
αηζάιη (12πιάθεογηα23θαη24kW-14γηα28kW16γηα32kW) 
Η ελ ιόγσ επηινγή δίλεη κεγαιύηεξε επηθάλεηα ελαιιαγήο. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν κε ηελ 
ίδηα ζεξκνθξαζία λεξνύ θαη ηελ απαξαίηεηε πνζόηεηα κπνξείηε λα αθήζεηε ην ιέβεηα λα 
ιεηηνπξγήζεη ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο , επηηπγράλνληαο : 
– ζηαζεξή ζεξκνθξαζία λεξνύ θαηά ηε ρξήζε 
– παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ νηθηαθήο ρξήζεο έσο 18,47 l/min κε At 25 K. 
Μνλνζεξκηθόο πξσηνγελήο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο 
(γηα AC 23 Plus θαη CS Plus 24-28-32): 
εγγπάηαη όιε ηελ απαξαίηεηε ρσξεηηθόηεηα θαη ηδαληθή απνδνηηθόηεηα ζε όιεο ηηο 
ζπλζήθεο θνξηίνπ. 
Μεραλνθίλεηε ζηξαγγαιηζηηθή βαιβίδα (γηα ν́ια ηα κνληέια Plus), λέαο ηερλνινγίαο, 
απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο κειέηεο Unical, είλαη κέξνο ελόο νξεηράιθηλνπ πδξαπιηθνύ 
ζώκαηνο πνπ είλαη πνιύ ζπκπαγήο θαη ράξε ζηνλ ηζρπξό ειεθηξηθό θηλεηήξα, επηηξέπεη 
κε ηαρπ́ηεηα θαη αζθάιεηα ηελ εθηξνπέ ηνπ δεζηνπ́ λεξνπ́ πνπ παξάγεηαη απν́ ηνλ 
πξσηνγελή ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο, πξνο ηνλ πιαθνεηδέ ελαιιάθηε ζεξκν́ηεηαο έ πξνο ην 
θύθισκα ζέξκαλζεο, βειηηζηνπνηώληαο ηελ ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο. 

Εύρξεζηα ρεηξηζηήξηα 
Θα εμνηθεησζεήηε ακέζσο κε ηνλ ειεθηξνληθν́ πήλαθα. Όιεο νη εξγαζίεο ειέγρνπ θαη 
παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηνύληαη εύθνια κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ πίλαθα πξνο ηα εκπξόο. 
Η πνιιαπιέ ιεηηνπξγία ηεο νζόλεο LCD, κε πήζσ θσηηζκν́ πνπ ιεηηνπξγεή κε 
ρξνλνξύζκηζε, επηηξέπεη ηα εμήο: 
Τελ αλάγλσζε ηεο ζεξκνθξαζήαο θεληξηθέο ζέξκαλζεο θαη δεζηνπ́ λεξνπ́ νηθηαθέο ρξέζεο 
Δείρλεη ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα ιόγσ έιιεηςεο θιόγαο 
Τε ιεηηνπξγήα/θαηάζηαζε stand-by (αλακνλήο) 
Τε δηάγλσζε πξνβιεκάησλ κε έλδεημε 11 πηζαλώλ ζθαικάησλ 
Xεηξνιαβή ζηα αξηζηεξά κε δηπιή ιεηηνπξγία: δηαθόπηε ON-OFF θαη ξπ́ζκηζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο θεληξηθήο ζέξκαλζεο κεηαμύ 45 θαη 78°C θνκβίν ζηα δεμηά κε ξπ́ζκηζε 
ζεξκνθξαζίαο δεζηνύ λεξνύ κεηαμύ 35 θαη 57°C 



 

 


