
UNICAL CONe 

KONe ε ηειεπηαία γεληά νηθηαθώλ ιέβεησλ ζπκπύθλσζεο ηεο Unical, πνπ είλαη δηαζέζηκε 

ζηελ έθδνζε: 

Θέξκαλζε θαη Εεζηό λεξό ρξήζεο κόλν ζέξκαλζε ζε ζπλδπαζκό κε boiler 

DSP 110inox. 

Ο KONe έρεη όια ηα αζηέξηα πνηόηεηαο (“Quality Stars”) γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 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” 

Πίλαθαο ρεηξηζηεξίσλ “Soft touch” κε πξνζηαηεπηηθν́ θάιπκκα 

“Με δπλαην́ηεηα αλαβάζκηζεο” κέζσ USB 

Παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ έσο 13,3 l/min Γt 25 ράξε ζηνλ εηδηθό ελαιιάθηε κε 12 πιάθεο από 

αλνμείδσην αηζάιη (κνλη. 24 C). 

Ο KONe έρεη ηόζν θαιέο επηδόζεηο ώζηε λα ζεσξείηαη “ζεκείν αλαθνξάο” ζην εήδνο ηνπ. 

 



 

Καπζηήξαο αλαινγηθήο πξόζκημεο 
Μίθηεο θαη Αλεκηζηήξαο απνηεινύλ κέξνο ηνπ Σπζηήκαηνο U-MIXPRO. Ζ ηδηαήηεξε 
αεξνδπλακηθόηεηα ηνπ Μίθηε εμαζθαιίδεη άξηζηε κίμε αέξα – αεξίνπ κεηώλνληαο ην ζόξπβν 
θαηά ηελ αλαξξόθεζε θαη ελζσκαηώλνληαο ηνλ αλεκηζηήξα πςειήο απόδνζεο. Δλ ζπληνκήα 
ηα ζηνηρεήα ηνπ ζπζηέκαηνο εήλαη: 
Ο ειεθηξνληθν́ο έιεγρνο (πνπ δηαρεηξήδεηαη ηε ζρέζε θαπ́ζεο αέξα /αεξίνπ) 
Ο έιεγρνο αεξήνπ (πνπ ειέγρεη ηελ πνζν́ηεηα ηνπ αεξήνπ) 
Ζ θαηλνην́κνο ιεηηνπξγήα πιεξνθν́ξεζεο θαπ́ζεο (ε νπνήα παξαθνινπζεή ζπλερσ́ο ηελ 
πνηόηεηα ηεο θαπ́ζεο) πξνζηαηεύεη ην ζύζηεκα από: 
Τπρόλ νμείδσζε ηνπ ειεθηξνδίνπ 
Μεξηθή απώιεηα ηεο κόλσζεο ηνπ ειεθηξνδίνπ πνπ νθείιεηαη ζε θπζηνινγηθή θζνξά  
Μεγάιε αθξίβεηα ζηνλ έιεγρν ηεο θαύζεο ράξε ζηελ πςειή δπλακηθόηεηα ηνπ ζήκαηνο 
αλίρλεπζεο ηεο θιν́γαο 

 

Ταρεία απνζπλαξκνιόγεζε κε θιηπο “Quick release” όινπ ηνπ επίπεδνπ θαπζηήξα. Ζ 
απνζπλαξκνιόγεζε επηηξέπεη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαύζεο. 
Ο επήπεδνο θαπζηέξαο εμαζθαιήδεη: 
καθξά δηάξθεηα δσήο ράξε ζηηο ρακειέο ζεξκηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη ζηε πιηθή 
κε κεηαβιεην́ηεηα ηνπ πθάζκαηνο απν́ ήλεο ππξήκαρνπ κεηαιιηθνπ́ 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 Χακειν́ NO (θαηεγνξία 5 
ζύκθσλα κε EN 297 θαη EN 483 

 

Inverter θπθινθνξεηήο κε εμαεξηζηήξα 
Αληηπξνζσπεύεη ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο πςειήο απόδνζεο . Σύκθσλα κε ηελ 
νδεγία ΔrP 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 αηζζεηέξεο 
πνπ εήλαη ζηελ πξνζαγσγέ/ επηζηξνθή, ζέηεη ζε ιεηηνπξγία απηόκαηα ηνλ ιέβεηα βάζε ησλ 



απαηηήζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Ηδηαίηεξα αζόξπβνο θαη ζπκπαγήο ζπλεξγάδεηαη κε κηα 
βαιβίδα αζθαιείαο, ην by-pass θαη ηνλ θξνπλν́ εθθέλσζεο. 

 

Ζιεθηξνληθή βαιβίδα αεξίνπ 
Καη απηέ εήλαη ηειεπηαήαο γεληάο , βειηηώλεη πεξαηηέξσ ηελ απόδνζε ηνπ πξντόληνο ζε ζρέζε 
κε ηηο παξαδνζηαθέο πλεπκαηηθέο βαιβήδεο. 
Πιενλεθηήκαηα: 
ζπκπαγήο θαη αζόξπβε 
κεγάιν εύξνο ξύζκηζεο 
ρακειή θαηαλάισζε = ιηγόηεξν από 4 W 
κέγηζηε αζθάιεηα δηπινύ ρεηξηζηή (θαηεγνξία A θαη B) 
θακία ρεηξνθίλεηε ξύζκηζε  
δηαρείξηζε πιήξσο ειεθηξνληθή κέζσ έμππλεο πιαθέηαο  
πεξηνξηζκέλα κέξε πνπ ππνβάιινληαη ζε θζνξά. 

 

Ο KONe είλαη ζηελ θνξπθή ηεο ηερλνινγίαο όρη κόλν ιόγσ ησλ επηδόζεώλ ηνπ αιιά όπσο 
είδακε θαη γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ θαζίζηαληαη απινύζηεξεο θαη ηαρύηεξεο . 
Τν Κέληξν Βνέζεηαο Unical επίζεο δηαζέηεη έλα κηθξό θνξεηό ππνινγηζηή (PALM) κε νζν́λε 
αθήο 3”, πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί απεπζείαο κε ην ιέβεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
παξαθνινύζεζεο ηνπ KONe. 
Τν πινπ́ζην κελνπ́ ιεηηνπξγησ́λ επηηξέπεη ζην Σέξβηο : 
ηελ απν́θηεζε ησλ δεδνκέλσλ KONe γηα ηελ αλάιπζε κέζσ ππνινγηζηέ 
ηελ παξαθνινπ́ζεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα, αθόκε 
θαη εμ απνζηάζεσο (από ην γξαθείν ή κέζσ ηνπ PALM) 
ηε δηαρεήξηζε ηνπ ηζηνξηθνπ́ ζθαικάησλ (“faults-history”) θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ 
εθδόζεσλ ηνπ ινγηζκηθνύ. 

 

 


