
De Dietrich NANEO 

Δπηηνίρηνο ιέβεηαο αεξίνπ ζπκπύθλσζεο De Dietrich NANEO θαηάιιεινο γηα 
ζέξκαλζε θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο. 
Βαζκόο απόδνζεο έσο 109% ράξε ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο 
ζπκπύθλσζεο. 
Γηαζέζηκνο ζε ηζρύο 24Kw, 30Kw θαη 34Kw 

ΠΛΔΟΝΔΚΤΗΜΑΤΑ 
Ο ιέβεηαο De Dietrich NANEO δηαθξίλεηαη γηα ηελ ζηηβαξή θαηαζθεπή ηνπ, 
ηελ θνξπθαία απόδνζε ιεηηνπξγίαο θαη ην κηθξό (compact) κέγεζνο . Ο 
ιέβεηαο De Dietrich NANEO είλαη ν κηθξόηεξνο ζε κέγεζνο (Yςνο:55,4cm x 
Πιάηνο:36,8cm x Βάζνο:36,4cm,Βάξνο:25kg) επηηνίρηνο ιέβεηαο ηεο αγνξάο. 
Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο έσο θαη 30% ζε ζρέζε κε έλαλ ζπκβαηηθό ιέβεηα. 
Κνξπθαίαο απόδνζεο ελαιιάθηε, θαηαζθεπαζκέλνο από κράμα αλουμινίου-

πυριτίου κε 5εηή εγγύεζε ζαιάκνπ θαύζεο.   
Καπζηήξαο κεηαβιεηήο ιεηηνπξγίαο κεηαμύ 24% έσο 100% ηεο νλνκαζηηθήο 
ηζρύνο. 
Πεξηιακβάλεη ηαρπζεξκαληήξα (πιαθνεηδή ελαιιάθηε) κε δπλαηόηεηα 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 19lt/min θαιύπηνληαο ηηο πιένλ απαηηεηηθέο αλάγθεο 
γηα δεζηό λεξό ρξήζεο. 
Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε αηνκηθή θαπλνδόρν ή ζε θεληξηθή εγθαηάζηαζε 
(θαπλνδόρνπ) θηεξίνπ. 
Γηαηίζεηαη θαη κε ελζσκαησκέλν κπόηιεξ ελώ ην δνρείν θέξεη επηζκάιησζε 
από πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ραιαδία. 
Γπλαηόηεηα επηινγήο κεηαμύ ηξηώλ ςεθηαθώλ ζεξκνζηαηώλ ιεηηνπξγίαο.  
Αζπλαγώληζηε ζρέζε πνηόηεηαο-ηηκήο. 
Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ειηαθό ζεξκνζίθσλα γηα κέγηζηε εμνηθνλόκεζε 
ελέξγεηαο θαηά ηελ παξαγσγή  δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο. 
*Ο ιέβεηαο κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί ζε Α+ κε ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθνύ 
αηζζεηήξα θαη πξνγξακκαηηδόκελνπ ζεξκνζηάηε ρώξνπ. 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΝΑΝΕΟ 

24 

ΝΑΝΕΟ 

30 

ΝΑΝΕΟ 

34 

Δνεργειακή 

κλάζη 

 Α ή Α+* Α ή Α+* Α ή Α+* 

Ιζτύς kw 6,1-24,8 8,5-31 8,5-35,7 

Ιζτύς ζεζηού 

νερού 

kw 27,5 33,9 37,8 

Βαθμός 

απόδοζης 

(80oC/60oC) Pn 

100% 

% 97,6 97,2 96,9 

Βαθμός 

απόδοζης 

(50oC/30oC) Pn 

100% 

% 103,3 103,3 102,4 

http://www.klimatika.gr/files/lebhtes-aerioy-krama-aloyminioy.pdf
http://www.klimatika.gr/files/lebhtes-aerioy-krama-aloyminioy.pdf


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΝΑΝΕΟ 

24 

ΝΑΝΕΟ 

30 

ΝΑΝΕΟ 

34 

Βαθμός 

απόδοζης 

(50oC/30oC) Pn 

30% 

% 109,2 108,8 108,8 

Παροτή νερού 

(ΓΤ 20C) 

m3/h 1,03 1,25 1,5 

Παροτή ζεζηού 

νερού τρήζης 

(ΓΤ 30C) 

lt/min 14 17 19 

Παροτή θσζικού 

αερίοσ 

m3/h 2,98 3,68 4,13 

Παροτή 

προπανίοσ 

kw/h 2,18 2,7 3,03 

Ηλεκηρική 

παροτή 

V/Hz 230/50 230/50 230/50 

Βάρος kg 29 29 29 

 


