
Ιδανικός για αναβάθμιση λεβητοστασίου 
Η θέση των υδραυλικών συνδέσεων του λέβητα καθιστά τη 

σύνδεσή του σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις πολύ εύκολη, 

απαιτώντας τις ελάχιστες δυνατές υδραυλικές τροποποιήσεις.  

Πλεονεκτήματα
 f  Υψηλός βαθμός απόδοσης έως 104% μέσω της τεχνολογίας 

συμπύκνωσης. 

 f Απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου βάσει ErP 15 στο 91%. 

 f  Χαλύβδινο κυρίως σώμα με ανοξείδωτο δευτερεύοντα 

εναλλάκτη.

 f  Εύκολη συντήρηση από εμπρός, λόγω του ειδικού σχεδιασμού 

του θαλάμου καύσης. 

 f  Συρόμενος ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου HT4i με ψηφιακή 

οθόνη και δυνατότητα ξεχωριστών εντολών για θέρμανση και 

ζεστό νερό. 

 f Έξοδος καυσαερίων 80/125. 

 f  Ενσωματωμένος καυστήρας πετρελαίου μπλε φλόγας, που 

εξασφαλίζει χαμηλή στάθμη NOx και άριστη ποιότητα καύσης.

 f  Ενσωματωμένη αντιστάθμιση λέβητα βάσει εξωτερικής 

θερμοκρασίας με την προσθήκη εξωτερικού αισθητήριου  

θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

 f  Άριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης, που αγγίζει τα 18lit/

min@25kW και 22lit/min@32kW.

 f  Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός κυκλοφορητής ErP PWM, 

δοχείο διαστολής & βαλβίδα ασφαλείας.

Προϊόντα τεχνολογίας συμπύκνωσης

Olio Condens 2500 FT
Επιδαπέδιος λέβητας συμπύκνωσης 
πετρελαίου θέρμανσης & ζεστού νερού 
Επιδαπέδιος λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου συνδυασμένης λειτουργίας θέρμανσης και ζεστού νερού 
χρήσης στα 25 & 32kW με μικρές διαστάσεις. Η ολοκληρωμένη ενεργειακή λύση για τον εκσυγχρονισμό του 
λεβητοστασίου σας με παράλληλη μείωση του κόστους θέρμανσης και άριστη ποιότητα ζεστού νερού 
χρήσης. 

Υψηλή απόδοση 
O λέβητας μετατρέπει σχεδόν όλη την ενέργεια του πετρελαίου 

θέρμανσης σε ωφέλιμη θερμότητα για το σπίτι σας, διατηρώντας 

την κατανάλωση σταθερά σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδα και 

καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες σας για θέρμανση και για ζεστό 

νερό χρήσης. Χάρη στην υψηλή απόδοση που εξασφαλίζει η 

τεχνολογία συμπύκνωσης από την Bosch, ο εποχιακός βαθμός 

απόδοσης του λέβητα φτάνει το 91% (που αντιστοιχεί σε μέγιστο 

βαθμό απόδοσης έως 104%). Επίσης, καταναλώνει σημαντικά 

λιγότερο καύσιμο φέροντας πιστοποίηση ενεργειακής κλάσης Α 

βάσει ErP 2015.

Ευκολία χειρισμού 
Ο ενσωματωμένος συρόμενος ψηφιακός πίνακας ελέγχου με την 

ευανάγνωστη οθόνη, παρέχουν άμεση πρόσβαση στις βασικές 

λειτουργίες του λέβητα και κάνουν τη χρήση του πιο εύκολη από 

ποτέ. Επίσης, προ εγκατεστημένη προσφέρεται η δυνατότητα 

εξωτερικής αντιστάθμισης θέρμανσης, με την προσθήκη μόνο 

ενός αισθητηρίου περιβάλλοντος ενώ με την πληθώρα 

συνδέσεων και λειτουργιών του, μπορείτε εύκολα να 

αναβαθμίσετε το λεβητοστάσιό σας. 

A+ → F

A+++ → D
Condens Olio 2500FT

Condens 2500FT – 25
Condens 2500FT – 32

Μέγιστη ισχύς 25kW, 32kW

Πλάτος x ύψος x βάθος:

520mm x 855mm x 600mm


