
Λέβεηεο πεηξειαίνπ Turbo plus 
Μνλάδεο ζέξκαλζεο πεηξειαίνπ 17, 21, 25, 30 kcal/h 

Η εμέιημε ζηνπο ιέβεηεο 
 

 

Οη ραιύβδηλεο κνλάδεο 
πεηξειαίνπ TURBO PLUS ηεο KITURAMI δηαζέηνπλ πςειή ηερλνινγία θαη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ όια ηα πιηθά ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, θπθινθνξεηή, βαιβίδα 
αζθαιείαο, βάλα πιήξσζεο, καλόκεηξν, δνρείν δηαζηνιήο, απηόκαην 
εμαεξηζηηθό θαη ηξίνδε βάλα, κε ηέιεηαεξγνλνκία.  
Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγίαο  αθόκα θαη ρσξίο ζπκβαηηθή 
θακηλάδα. 
 
ΕΞΟΘΚΟΝΟΜΗΗΥΧΡΟΤ 
Έρνπλ κηθξέο δηαζηάζεηο (365mm πιάηνο, 650mm βάζνο, 890mm ύςνο), 
κε δηαθξηηηθό design θαη είλαη θαηάιιειεο γηα θαηνηθίεο έσο θαη 200η.κ.,.  

 
ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ 
O ιέβεηαο ηεο κνλάδαο TURBO PLUS είλαη ραιύβδηλνο θαη θπιηλδξηθόο γηα λα απνξξνθά 
εύθνια ηελ πδξαπιηθή πίεζε θαη λα απνθεύγνληαη νη πγξνπνηήζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη 
θαηά ηελ θαύζε ηνπ πεηξειαίνπ. 
Ο θαπζηήξαο ηεο KITURAMI πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ιέβεηα είλαη εθνδηαζκέλνο κε 
ηελ ηερλνινγία TURBO. Με ηελ ηερλνινγία απηή  ηα θαπζαέξηα αλαθπθιώλνληαη κέζα ζηνλ 
ζάιακν θαύζεο εμνηθνλνκώληαο ελέξγεηα. 
 
ΑΦΘΟΝΟ ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ 
Τν ελζσκαησκέλν boiler ηεο κνλάδαο ηεο KITURAMI  παξάγεη  άκεζα κεγάιεο 
πνζόηεηεο δεζηνύ λεξνύ (567 έσο 1000 ιίηξα ηελ ώξα κε Δ.Τ 30°C) ρεηκώλα- 
θαινθαίξη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην δεηήζνπκε αλνίγνληαο απιά ηελ 

βξύζε ηνπ κπάληνπ. 

ΦΗΦΘΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ ΥΧΡΟΤ, ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΜΕ ΜΘΑ ΚΘΝΗΗ 

Οη κνλάδεο  πεηξειαίνπ ζπλνδεύνληαη ζπλνδεύνληαη από ην ςεθηαθό 

ζεξκνζηάηε ρώξνπ  CTR5500, απιό ζηε ρξήζε, από ηoλ νπνίν ξπζκίδνπκε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο κνλάδαο, επηιέγνπκε ην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο θαη παίξλνπκε 

πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε βιάβε κπνξεί λα πξνθύςεη. 

 

ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΝΟΜΘΑ KITURAMI   

Σπλεξγάδνληαη ηδαληθά κε ην ζύζηεκα απηνλνκίαο ηεο KITURAMI  δίλνληαο ηε 

δπλαηόηεηα λα απηνλνκεζνύλ νη ρώξνη ηόζν ζε ζεξκνθξαζία ρώξνπ όζν θαη ζε 

άκεζε παξνρή δεζηνύ λεξνύ. 

 

ΑΠΟΛΤΣΗ ΑΦΑΛΕΘΑ 

Οη κνλάδεο ηεο KITURAMI δηαζέηνπλ: 

Αηζζεηήξα ρακειήο ζηάζκεο λεξνύ. Απελεξγνπνηεί ηνλ θαπζηήξα όηαλ ππάξρεη έιιεηςε λεξνύ ζηνλ 

ιέβεηα. 

Αηζζεηήξα ππεξζέξκαλζεο. Απελεξγνπνηεί ηνλ θαπζηήξα όηαλ  ην λεξό ζηνλ ιέβεηα ππεξζεξκαλζεί.  

Αληηπαγσηηθό ζύζηεκα δύν ζεκείσλ. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα πέζεη ζηνπο 8 °C 

ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ θαπζηήξα θαη ηνλ απελεξγνπνηεί όηαλ ε ζεξκνθξαζία  ηνπ λεξνύ επαλέιζεη 

ζηνπο 9 °C. Επίζεο αλ ε ζεξκνθξαζία ρώξνπ πέζεη ζηνπο 5°C ν ζεξκνζηάηεο ρώξνπ CTR5500 ζέηεη ζε 

ιεηηνπξγία θαη ηνλ θπθινθνξεηή. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ν ιέβεηαο θαη ε ππόινηπε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε 

θαινξηθέξ παξακέλνπλ αζθαιείο από ηνλ παγεηό. 

 

ΕΤΚΟΛΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ 

Η ηνπνζέηεζε  θαη ζπληήξεζε ησλ κνλάδσλ KITURAMI TURBO PLUS γίλεηαη παλεύθνια γηαηί ην κόλν 

πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπλδεζεί κε ηνλ ιέβεηα είλαη νη ζσιήλεο ύδξεπζεο θαη ζέξκαλζεο  θαη είλαη ηδαληθνί 

γηα θαηνηθίεο όπνπ νη  αλάγθεο γηα δεζηό λεξό θαη ζέξκαλζε είλαη κεγάιεο. 
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ΕΓΓΤΗΗ Παξέρεηαη εγγύεζε 3 εηώλ ζην ιέβεηα θαη 2 εηώλ ζηα ππόινηπά κέξε. 


