
O ασφαλής και έξυπνος 

Λέβητας Αερίου DAEWOO 

κάνει τη ζωής σας πιο υγιεινή

Για την εξέλιξη των ανθρώπων



Το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας 

και ένα υψηλά ενεργειακό σύστημα

ALTOEN DAEWOO

Λέβητας Αερίου

Σύστημα Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης

Μεγαλύτερη χωρητικότητα στο κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης 

σε σχέση με το κύκλωμα θέρμανσης (μόνο στο μοντέλο 160) 

Σύστημα Εποχιακής Ρύθμισης

Η θερμοκρασία του ζεστού νερού ρυθμίζεται 

σύμφωνα με τις αλλαγές των εποχών. 

Εξασφαλισμένη Άνεση στο Ζεστό Νερό

Αδιάκοπη παροχή ζεστού νερού χρήσης με σταθερή θερμοκρασία 

Σύστημα Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης

Είναι ένα προϊόν υψηλής απόδοσης με 

εξοικονόμηση και βέλτιστο κόστος λειτουργίας 



Κυρίαρχα Χαρακτηριστικά 

της μονάδας αερίου Daewoo

Σύστημα Άμεσης Απόκρισης 

στο Ζεστό Νερό Χρήσης 

Η τροφοδοσία με ζεστό νερό γίνεται 

άμεσα με το σύστημα αυτό έτσι ώστε 

να γίνεται εξοικονόμηση νερού και 

αερίου ταυτόχρονα. 

Αισθητήρας υπερύθρων

για τον έλεγχο της 
ποιότητας της φλόγας

Ο Λέβητας Αερίου ρυθμίζεται/ελέγχεται 

σύμφωνα με την κατάσταση της φλόγας 

που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα 

υπερύθρων, ώστε να εξασφαλίζονται 

πάντα βέλτιστες συνθήκες καύσης και 

άρα εξοικονόμηση αερίου. 

Σύστημα

Αυτοδιάγνωσης Λαθών

Η ακριβής διάγνωση και επισκευή 

πιθανών βλαβών είναι εύκολη χάρις στην 

αυτοδιάγνωση και εμφάνιση στην οθόνη 

των ενδείξεων. 

Αυτόματη εναλλαγή Καυσίμου 

Η εναλλαγή από LNG σε LPG  
και αντίστροφα γίνεται αυτόματα 

από το χειριστήριο ελέγχου. 

Χρονοδιακόπτης 

εβδομαδιαίος και 24 ωρών 
Ο Λέβητας Αερίου μπορεί να ρυθμιστεί 

να λειτουργεί συγκεκριμένες μέρες ανα 

εβδομάδα ή/και συγκεκριμένες ώρες 

ανα ημέρα. 

Λειτουργία ‘’Ανάγκης’’ 

Όταν το χειριστήριο ελέγχου είναι εκτός 

λειτουργίας, ο Λέβητας Αερίου μπορεί να 

λειτουργεί χωρίς το χειριστήριο ελέγχου 

σε περίπτωση ανάγκης. 

Σύστημα Καύσης 

Χαμηλού Θορύβου

Απολαύστε ένα ήσυχο και ευχάριστο 

περιβάλλον με τον αθόρυβο καυστήρα 

τύπου Bunsen. 

Ελαχιστοποίηση

Αντιστάσεων Ροής

Ο Λέβητας Αερίου είναι σχεδιασμένος να 

ελαχιστοποιεί τις αντιστάσεις ροής του 

νερού μέσω του εναλλάκτη έτσι ώστε να 

υπάρχει ζεστό νερό χρήσης και σε 

περίπτωση χαμηλής πίεσης στο δίκτυο 



Tεχνικά Στοιχεία DGB - MES
 

ΜΟΝΤΕΛΟ DGB-160MES   DGB-200MES   DGB-250MES   DGB-300MES   DGB-350MES 

ΤΥΠΟΣ Συμπύκνωσης – Κλειστού θαλάμου καύσης 

Καύσιμο LNG (Φυσικό Αέριο) ή LPG (Υγραέριο) 

Χρήση Θέρμανση & Ζεστό νερό χρήσης 

Θερμαντική ισχύς (μέγιστη) 
18,6kw 23,3kw 29,1kw 34,9kw 38,4kw 

(16.000kcal/h) (20.000kcal/h) (25.000kcal/h) (30.000kcal/h) (33.000kcal/h) 

Θερμαντική ισχύς – Condensed 

(Προσαγωγή / Επιστροφή 8,1~19,8kw 8,1~24,4kw 11,6~30,6kw 11,6~34,9kw 11,6~40,7kw 

50/30oC) 

Ισχύς ζεστού νερού χρήσης 8,1~23,3kw 11,6~29,1kw 11,6~34,9kw 11,6~40,7kw 

Παροχή 
ΔΤ. 25°C 13,3L/min 16,7L/min 20,0L/min 23,3L/min 

νερού 
ΔΤ. 40°C 8,3L/min 8,3L/min 12,5L/min 14,6L/min 



ΜΟΝΤΕΛΟ DGB-160MES   DGB-200MES   DGB-250MES DGB-300MES   DGB-350MES 

LPG 
20,0kw 24,9kw 30,5kw 37,1kw 41,0kw 

(1,58kg/h) (1,97kg/h) (2,42kg/h) (2,94kg/h) (3,24kg/h) 

Θέρμανση 

Μέγιστη LNG 
20,0kw 24,9kw 30,5kw 37,1kw 41,0kw 
(1,81m3/h) (2,25m3/h) (2,76m3/h) (3,36m3/h) (3,70m3/h) 

Παροχή 

καυσίμου 
30,5kw 37,1kw 41,0kw 

αερίου LPG 24,9kw (1,97kg/h) 
Ζεστό (2,42kg/h) (2,94kg/h) 3,24kg/h 

νερό 

χρήσης 
LNG 24,9kw (2,25 m3/h) 

30,5kw 37,1kw 41,0kw 

(2,76 m3/h) (3,36 m3/h) (3,70m3/h) 

Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης 

(Προσαγωγή / Επιστροφή 97,3% 97,0% 98,5% 97,7% 97,4% 

80/60°C 

Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης 

(Προσαγωγή / Επιστροφή 106,2% 106,3% 106,3% 106,2% 106,3% 

50/30°C 

Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης 
106,40% 106,50% 

(Επιστροφή 30°C) 

Ηλεκτρική τροφοδοσία AC220V/50Hz 

Ηλεκτρική ισχύ 115W 125W 135W 

Διαστάσεις 
Καθαρές 490x626x242mm 490x656x369mm 

(WxHxD) 
Συσκευασίας 560x820x290mm 560x820x415mm 

Βάρος 32kg 38kg 

Εξαναγκασμένης 
110mm 

παροχής αέρα 
Διάμετρος 

καπνοδόχου 
Εξαναγκασμένης 

80mm 
απόρριψης καυσ. 

Αερίου PT1/2 BOLT(15A)  PT3/4 BOLT(20A) 

Σωληνώσεις Κρύο / Ζεστό 
PT1/2 BOLT(15A) PT1/2 BOLT(15A) 

σύνδεσης νερό 

Θέρμανσης PT3/4 BOLT(20A)  PT3/4 BOLT(20A) 

Παρελκόμενα 
Καμινάδα & Χειριστήριο ελέγχου 

(θερμοκρασία – χρονοπρογραμματισμός – λειτουργία) 



Λέβητας Συμπύκνωσης Daewoo

Τι είναι ο Λέβητας Συμπύκνωσης ;

Σε ένα κλασικό Λέβητα, με την καύση του καυσίμου παράγονται καυτά καυσαέρια τα οποία ζεσταίνουν 

το νερό διαμέσου ενός εναλλάκτη. Αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού στα επιθυμητά επίπεδα. Τα 

καυσαέρια περιέχουν υγρασία σε μορφή ατμού που προέρχονται από την ένωση των 

Υδρογονανθράκων (αέριο) με το οξυγόνο του αέρα κατά την καύση. 

Ο Λέβητας Συμπύκνωσης κερδίζει επιπλέον θερμότητα από τα καυσαέρια μέσω της συμπύκνωσης 

των ατμών αυτών σε νερό, κάνοντας έτσι ανάκτηση της λανθάνουσας θερμότητας που σε έναν απλό 

λέβητα θα πήγαινε χαμένη. Έτσι ο Λεβητας Συμπύκνωσης κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία 

των Ενεργειακών Αποδόσεων. 

DGB 160 200 
MES MES 

DGB 250 300 350 
MES MES MES



Η υψηλού βαθμού απόδοσης τεχνολογία των 

Λέβητων Αερίου Daewoo εξασφαλίζει στον 

καταναλωτή μοναδική άνεση και οικονομία. 

Μοναδικά Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά 

Επιτοίχιου Λέβητα Αερίου Daewoo

Σύστημα αυτόματου 

ελέγχου καύσης 

Η ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα   
ελέγχεται σύμφωνα με την ποιότητα   
της φλόγας (κίτρινο/μπλέ χρώμα)   
από τον αισθητήρα έτσι ώστε να διατηρεί  
πάντα τη βέλτιστη απόδοσης της καύσης.  

Σύστημα Προθέρμανσης 

(Για Άμεση διανομή Ζεστού 

Το σύστημα προθέρμανσης επιτρέπεται   
στο Λέβητα να παράγει άμεσα ζεστό νερό   
σε σταθερή θερμοκρασία.  

Χειριστήριο Ελέγχου 

Εβδομαδιαίο και 24 ωρών

Το χειριστήριο ελέγχου εκτός  
από θερμοστάτης χώρου είναι πλήρως 

προγραμματιζόμενο ανά εβδομάδα και 

ανά ημέρα. 




