
Maior Εοlο 4E 
Επίηοιτος λέβηηας αερίοσ κλειζηού θαλάμοσ καύζης IMMERGAS 

Maior EOLO 32kW (27.520 Kcal) 

Ο Maior Δνlν 4Δ είλαη ν λένο επίηνηρνο ιέβεηαο κε ζπκπαγείο δηαζηάζεηο θαη λέν, θαηλνηνκηθό ζρεδηαζκό 

ν νπνίνο εγγπάηαη γξήγνξε θαη εύθνιε εγθαηάζηαζε. 

Οη Maior Δνlν 4Δ δηαηίζεληαη ζηελ έθδνζε ησλ 32kw κε ηθαλόηεηα παξνρήο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο ή 
ζέξκαλζεο θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί κε αλεμάξηεην κπόηιεξ. Σν ξπζκηδόκελν by-pass είλαη ζηάληαξ. Ο 
ιέβεηαο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ην ηειερεηξηζκό Amigo Remote Control θαη ηνλ εμσηεξηθό αηζζεηεξα. 
Δπίζεο ππάξρεη πξνεγθαηεζηεκέλν πξόγξακκα ειηαθήο ιεηηνπξγiαο. Απηό έρεη ζαλ απνηειέζκα ε 
ζύλδεζε ηεο ειηαθήο βαιβίδαο(πξναηξεηηθή) λα είλαη πάξα πoιύ εύθoιε. Ο ιέβεηαο κε ηελ βνήζεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο αληηιακβάλεηαη ηελ ύπαξμή ηεο κε απνηέιεζκα λα έρνπκε απηόκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο 
ειηαθήο ιεηηνπξγίαο. ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Γηαζηάζεηο: Υ781 mm, M440mm, B340mm 

 Ρπζκηδόκελν by-pass 

 Παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (Γt 30°C) l/min – 16,1 

 Ηιεθξνληθή αλάθιεμε θαη ξύζκηζε 

 Avηηπαγσηηθή πξνζηαζία -5°C 

 Κιεηζηνύ ζαιάκνπ θαύζεο 

 Πξνζηαζία IPX5D 

 Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ην Amigo Remote Control 

 Aqua celeris γηα άκεζε ρξήζε δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο 

 Νένο ζρεδηαζκόο 

 Πξνεγθαηεζηεκέλν πξόγξακκα ειηαθήο ιεηηνπξγίαο 

 Βαζκόο απόδνζεο (ΔΟLΟ) * (D.P.R. 660/96) 

Aqua Celeris 

Μηα λέα θαηvνηνκiα ηεο Immergas. Σν aqua celeris εivαη έλα δνρείν 2 ιiηξσλ, ην νπνίν πεξηέρεη πάληα 

δεζηό λεξό ρξήζεο. Η ύπαξμε ηνπ, βνεζάεη ζηελ κείσζε ηνπ ρξόλνπ αλακνλήο ηνπ θαηαλαισηή γηα ην 

δεζηό λεξό ρξήζεο. Σέινο, ππάξρεη δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 

Νέος πίνακας ελέγτοσ – Δσναηόηηηες ζύνδεζης 

Ο ιέβεηαο maior Δνlν 4Δ δηαζέηεη πιένλ λέν πίλαθα ειέγρνπ κε κεγάιε ςεθηαθή νζόλε θαη εύθνια ζε 

ρξήζε θνπκπηά. ηελ ςεθηαθή νζόλε ζα κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ιέβεηα. 

Σέινο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί κε εμσηεξηθό αηζζεηήξα, ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Amigo 

Remote Control κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ αληηζηάζκηζε, κεηαμύ ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο 

ζεξκνθξαζίαο. Έηζη απηό ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκία ελέξγεηαο θαη ηελ επίηεπμε ηεο ζσζηήο 

ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ. 

 


