MADE IN ITALY

Συμπύκνωσης, για παραγωγή Ζ.Ν.Χ.
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ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ

AISI 316

Ti

TITANIO

Z.N.X.

100%

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

AGUAdens

TM

επίτοιχοι ταχυθερμαντήρες 16 - 22 -37 λίτρων

ΆΜΕΣΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

C.R.V. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 316 Ti (Τιτάνιο)
Ο εναλλάκτης C.R.V. (Ακτινωτής Καταμερισμένης
Κυκλοφορίας) έχει κατασκευστεί χωρίς συγκολλήσεις και
λειτουργεί σε πιέσεις έως 10 bar.
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
Διασφαλίζει Ζ.Ν.Χ. άμεσο στο άνοιγμα των βανών και
εξελίσσει μία λειτουργία αφαλάτωσης, που προστατεύει τον
εναλλάκτη C.R.V. από την επικάθιση των αλάτων.
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 1:8
Το σύστημα ανάμειξης αέρα/αερίου COSMOMIX επιτρέπει ένα
μεγάλο εύρος αναλογικότητας 1:8.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
Όλη η σειρά διαθέτει οικολογικούς καυστήρες προανάμειξης
από μεταλλική ίνα Fecralloy.
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Όλα τα στοιχεία του AGUAdens έχουν πρόσβαση από εμπρός.
Κάθε εργασία συντήρησης, ρύθμισης και ελέγχου είναι απλή και
γρήγορη. Το μπροστινό κάλυμμα διαθέτει αποσπώμενη “οπή
ελέγχου” για την πρόσβαση στις ρυθμίσεις της πρώτης έναυσης.
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AGUAdens

ΆΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Μόνο σε 30,5 cm βάθος (48,4 cm για τον AGUAdens 37)
περικλείεται όλη η ισχύς του AGUAdens, που υπάρχει στην
αγορά, με μία ολοκληρωμένη σειρά, ώστε να επιτυγχάνει
πάντα τη μέγιστη άνεση. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός
και οι εξαιρετικά μικρές διαστάσεις, επιτρέπουν την
εγκατάσταση του AGUAdens σε κάθε κατοικία, καθώς μπορεί
να τοποθετηθεί ακόμα και στο εσωτερικό ενός ερμαρίου
κουζίνας. Ο AGUAdens είναι διαθέσιμος σε 3 διαφορετικά
μοντέλα 16, 22 και 37 λίτρων (ισχείς από 27, 35 και 62 kW).

TM

Ο AGUAdens 16, 22 και 37 είναι η νέα σειρά επίτοιχων άμεσων
ταχυθερμαντήρων συμπύκνωσης για κατοικίες, αυτόνομη,
πιστοποιημένη και κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου στην Cosmogas.

Ταχυθερμαντήρες
27 - 35 - 62 kW

AGUAdens

TM

Γιατί να επιλέξω AGUAdens:
Εξοικονόμηση και απόδοση

		
		
		
		

Τεχνολογία συμπύκνωσης
Μετρητής παροχής τύπου Vortex
Πιστοποιημένη απόδοση 107%
Χαμηλές ηλεκτρικές καταναλώσεις

Άνεση

		
		
		
		
		
		
		

Άμεση διαθεσιμότητα ζεστού νερού σε μεγάλη
ποσότητα και σταθερή θερμοκρασία
Σύγχρονος σχεδιασμός με φωτιζόμενη οθόνη
Αθόρυβος και ευκολία στη χρήση
Λειτουργεί σε όλα τα είδη εγκατάστασης
Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης
Μειωμένες διαστάσεις και βάρος

Ποιότητα κατασκευής

		
		
		

Εναλλάκτης C.R.V. από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 Ti
Κυκλοφορητής εντός του καλύμματος
Εύρος αναλογικότητας 1:8

Οικολογία

		
		
		

Καυστήρας από ίνα Fecralloy
Μειωμένες εκπομπές καυσαερίων στην ατμόσφαιρα
Επιπλέον της κλάσης 5 (15 mg/kWh NOx)

11bar
έως και

ενσωματωμένος
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
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ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ

AISI 316

Ti

TITANIO

Z.N.X.

100%

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ
ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ C.R.V. ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
AISI 316 Ti (ΤΙΤΑΝΙΟΥ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο εναλλάκτης C.R.V., η καρδιά του συστήματος
AGUAdens, είναι αποτέλεσμα εντατικών ερευνών και
δοκιμών της τεχνογνωσίας της Cosmogas, η οποία
εδώ και 50 χρόνια, σχεδιάζει και πιστοποιεί συστήματα
για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
Οι 3 σειρές σπειρών από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI 316 Ti (ΤΙΤΑΝΙΟ), που αποτελούν
τον εναλλάκτη C.R.V., συνδέονται χωρίς
συγκολλήσεις, ώστε να διατηρούν αναλλοίωτα
τα χαρακτηριστικά του ανοξείδωτου χάλυβα και
να διασφαλίζουν τη μέγιστη αντίσταση κατά της
διάβρωσης. Ο εναλλάκτης είναι τοποθετημένος
στο εσωτερικό μιας εξαιρετικά ανθεκτικής
κατασκευής μονομπλόκ, από μονωτικό υλικό,
που εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής.
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ - Ο C.R.V. έχει μελετηθεί
ώστε να επιτυγχάνει μία βέλτιστη εναλλαγή
σε όλο το μήκος του εναλλάκτη και να
διασφαλίζει μία εξαιρετική απόδοση έως 107%
με εξοικονόμηση στη θέρμανση έως 30% σε
σχέση με τους συμβατικούς ταχυθερμαντήρες.

C.R.V. - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
MADE IN COSMOGAS
Οι 3 σειρές αγωγών που αποτελούν τον εναλλάκτη C.R.V. έχουν
διάμετρο 18 και 16 mm, δε φράσσονται και διασφαλίζουν:
ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (έως 10 bar)
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AGUAdens

TM

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
Στους οικολογικούς λέβητες προανάμειξης,
η σχέση ανάμεσα στο αέριο και στον αέρα
είναι σταθερή σε κάθε σημείο της ζώνης
αναλογικότητας του καυστήρα, μειώνοντας
τις εκπομπές ρύπων και βελτιστοποιώντας
την απόδοση. Έχει κυλινδρική μορφή και
αποτελείται από μία ειδική μεταλλική ίνα
“Fecralloy”. Ο οικολογικός καυστήρας
προανάμειξης παράγεται από την
Cosmogas και αναπτύσσει κοντή φλόγα
και τέλεια ανάμειξη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
		

Καύση υψηλής απόδοσης
Χαμηλές εκπομπές ρύπων
(CO<8 ppm και NOx<13 ppm)
Λειτουργεί με Φυσικό Αέριο, GPL,
προπάνιο

Ο ΜΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Η Cosmogas είναι η μόνη κατασκευάστρια εταιρεία σε θέση να προσφέρει
έναν πρωτεύοντα εναλλάκτη από Τιτάνιο, ο οποίος μπορεί να τροφοδοτείται
απευθείας από νερό του δικτύου ύδρευσης διασφαλίζοντας τη μέγιστη
ανθεκτικότητα στη διάβρωση και στην επιθετικότητα του χλωρίου.
Απολαμβάνοντας τις χαμηλές θερμοκρασίες εισόδου ο C.R.V. ενισχύει
τη συμπύκνωση και παράγει Ζ.Ν.Χ. στην έξοδο ακόμα και σε υψηλές
θερμοκρασίες, μεγιστοποιώντας την εξοικονόμηση και μειώνοντας στο
ελάχιστο τη θερμική αδράνεια.
ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΚΡΥΟΥ
ΝΕΡΟΥ

ΕΞΟΔΟΣ
Ζ.Ν.Χ.

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

ΑΕΡΑΣ

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΑΝΑΜΕΙΞΗΣ COSMOMIX
Το πρωτοποριακό σύστημα προανάμειξης,
που διαθέτουν οι ταχυθερμαντήρες
συμπύκνωσης AGUAdens επιτρέπει ένα
εύρος εξαιρετικής αναλογικότητας με μία
σχέση 1:8.

ΑΕΡΙΟ

Η “ακτινωτή” κυκλοφορία του υγρού επιτρέπει τη θερμική εναλλαγή καυσαερίων/
νερού με αντίστροφη ροή, γεγονός που συμβάλλει σε μία υψηλή απόδοση,
καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται πιο γρήγορα οι συμπυκνώσεις των
καυσαερίων. Κατά τη λειτουργία, το κρύο νερό στην είσοδο ξεκινά ξανά στη
σειρά σπειρών Ø16 και Ø18 mm. Το πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι
η ενίσχυση της συμπύκνωσης και η απόκτηση καλύτερων αποδόσεων.
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Ζ.Ν.Χ. ΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΩΣ 100 € ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΕΝΑΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ
Οι νέοι κανονισμοί στην ενεργειακή εξοικονόμηση και οι
σύγχρονες τεχνικές μόνωσης των ακινήτων, έχουν μειώσει
αξιόλογα τις ανάγκες θέρμανσης. Με τη διάδοση των ντους
υψηλής πίεσης, ντους σε σειρά, μπανιέρες υδρομασάζ,
γυμναστήρια, αυξάνονται οι ανάγκες ζεστού νερού και
επομένως, των καταναλώσεων καυσίμου, που προορίζονται
για την παραγωγή του. Εάν λάβουμε υπόψη, επίσης, ότι το
ζεστό νερό χρησιμοποιείται 365 ημέρες το χρόνο και σε όλα
τα γεωγραφικά πλάτη, η εξοικονόμηση, όταν παράγεται το
ζεστό νερό, αποτελεί προτεραιότητα.
Ο AGUAdens είναι η ιδανική λύση για την κατοικία, αλλά

και για όλες τις χρήσεις που απαιτούν μεγάλες παραγωγές
ζεστού νερού, παρουσία υψηλών αναγκών αιχμής τυπικών
αθλητικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
γυμναστηρίων, κέντρων ευεξίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
η εξοικονόμηση που προέρχεται από τη συμπύκνωση είναι
ακόμα πιο σημαντική. Βάσει του αριθμού των σημείων
κατανάλωσης και του συγχρονισμού χρήσης είναι δυνατή η
επιλογή ενός ή περισσότερων AGUAdens, που συνδυάζονται
σε σειρά για την ικανοποίηση των αναγκών του ζεστού
νερού. Με τον AGUAdens η εξοικονόμηση είναι έως 30%, σε
σχέση με τους συμβατικούς ταχυθερμαντήρες.

Μέση ετήσια κατανάλωση σε ευρώ
325 €

Το γράφημα αντιπροσωπεύει τη μέση ετήσια κατανάλωση για την
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μίας οικογένειας τριών ατόμων.

290 €
225 €

Ταχυθερμαντήρας
ανοιχτού θαλάμου
καύσης

Ταχυθερμαντήρας
κλειστού θαλάμου
καύσης

AGUAdens
Ταχυθερμαντήρας
συμπύκνωσης
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100 €

εξοικονόμηση με
τον AGUAdens

AGUAdens

TM

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ο AGUAdens, παράγοντας άμεσο
ζεστό νερό, διασφαλίζει τη μέγιστη
καθαριότητα και αποκλείει κάθε
πιθανότητα μόλυνσης με βακτήρια
της λεγιονέλλας, πρόβλημα που
παρουσιάζεται όταν το ζεστό νερό
παράγεται μέσω boiler. Στην περίπτωση
όπου ο AGUAdens χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με boiler, ο πίνακας
ελέγχου, μέσω του αισθητηρίου boiler,
ενεργοποιεί αυτόματα τον κύκλο κατά
της λεγιονέλλας.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
COVER-BOX
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Για την εγκατάσταση του AGUAdens σε εξωτερικό χώρο είναι διαθέσιμο ένα COVER-BOX, το πιστοποιημένο
κάλυμμα από ABS anti-UV, ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Η μόνωση από πολυαιθυλένιο,
υψηλής μονωτικής ισχύος, διαθέτει βαθμό προστασίας
IP X5D και προστατεύει τον ταχυθερμαντήρα από
τον παγετό. Κατόπιν ζήτησης είναι διαθέσιμο ένα
Kit ασφαλείας, που αποτελείται από VIC και δοχείο
διαστολής, ενσωματωμένα στο κάλυμμα.
Το COVER-BOX σειράς αποτελείται από:
Κάλυμμα από ABS anti-UV
Στηρίγματα
Υπόδειγμα συναρμολόγησης
Χρονοθερμοστάτης τύπου CR04 για τη διαχείριση
της συσκευής από το εσωτερικό της κατοικίας

ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Πίνακας εντολών με ψηφιακή φωτιζόμενη οθόνη
για εύκολη και εύχρηστη ένδειξη των παραμέτρων,
των φάσεων του ταχυθερμαντήρα, των μηνυμάτων
σφάλματος, με
ηλεκτρονικό
έλεγχο της
θερμοκρασίας.
Αυτόματο
σβήσιμο της
οθόνης (SAVE
ENERGY) μετά
από 5 λεπτά
αδράνειας.

Διασφαλίζει άμεσο ζεστό νερό χρήσης στο άνοιγμα
της βρύσης, ακόμα και όταν βρίσκεται σε απόσταση από τον ταχυθερμαντήρα και λειτουργεί και
ως πρόληψη
εναπόθεσης
αλάτων, προστατεύοντας
τον εναλλάκτη
C.R.V. από τις
επικαθίσεις
διασφαλίζοντας
μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΖΗΤΗΣΗ Ζ.Ν.Χ.

AGUAtank 200 λίτρων + 2 AGUAdens 37

Ο AGUAdens αντιπροσωπεύει την
ιδανική λύση για εφαρμογές με
μεγάλη ζήτηση ζεστού νερού, όπως
σε αθλητικά κέντρα, εστιατόρια,
κέντρα ευεξίας, κομμωτήρια,
κάμπινγκ, κλπ.., χάρη στην υψηλή
παροχή (35 l/min) και τη δυνατότητα
να τοποθετηθεί σε συστοιχία σε έναν
περιορισμένο αριθμό μονάδων.

Ζ.Ν.Χ. που παράγεται (∆t 25°C)

4.260 lt/60’

Συνθήκες λειτουργίας: AGUAtank 70°C

ΣΥΣΤΗΜΑ AGUADENS + AGUATANK
ΗΜΙΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ
AGUADENS

Για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων ο AGUAdens της
Cosmogas έχει, επίσης, σχεδιαστεί με AGUAtank, ένα
δοχείο αδρανείας (χωρητικότητα: 150 - 200 - 300 - 500 750 - 1000 λίτρα) που διασφαλίζει πάντα:
Θερμοκρασία Ζ.Ν.Χ. συνεχής και σταθερή, ακόμα και στην περίπτωση μικρών καταναλώσεων.
Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα Ζ.Ν.Χ. στις
καταναλώσεις αιχμής.
Περιορισμένες εναύσεις του καυστήρα
στις μικρές καταναλώσεις προστατεύοντας το περιβάλλον και διασφαλίζοντας
επιπλέον εξοικονόμηση.
Το σύστημα ικανοποιεί τόσο τη ζήτηση
Ζ.Ν.Χ. αιχμής όσο και τη συνεχή ροή.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (CLAPET)

A

AGUAdens 16

B

AGUAdens 22

C

AGUAdens 37

ΆΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΛΥΨΗ

Ο οικολογικός καυστήρας προανάμειξης AGUAdens
σειράς διαθέτει αντεπίστροφη βαλβίδα (clapet),
στο κύκλωμα καύσης, για την αποφυγή πιθανής
ανακυκλοφορίας των
καυσαερίων ανάμεσα στους
διάφορους εναλλάκτες, στην
περίπτωση εγκαταστάσεων
σε σειρά.

Σε μόνο 30,5 cm βάθος (48,4 cm
για τον AGUAdens 37) εσωκλείεται
όλη η ισχύς του AGUAdens, ο
οποίος διατίθεται στην αγορά με
μία ολοκληρωμένη γκάμα για την
απόκτηση μεγαλύτερης άνεσης.
Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός
και οι εξαιρετικά μικρές
διαστάσεις του, επιτρέπουν την
εγκατάσταση του AGUAdens σε
κάθε κατοικία και μπορεί άνετα
να τοποθετηθεί στο εσωτερικό
ενός ερμαρίου κουζίνας.
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AGUAdens

TM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
AGUADENS 16 - 22

1 - Ανακυκλοφορία 3/4”
2 - Έξοδος Ζ.Ν.Χ. 1”
3 - Είσοδος αερίου 3/4”
4 - Είσοδος κρύου νερού
3/4” AGUAdens 16 και 22
1” AGUAdens 37
5 - Καπναγωγός καυσαερίων
6 - Υποδοχές στήριξης
7 - Απαγωγή συμπυκνωμάτων Ø20
8 - Καπναγωγός καυσαερίων διπλής καπνοδόχου
9 - Άξονας με καμπύλη 90° Κωδ. 62617244
10 - Καπναγωγός καυσαερίων κάθετου ομοαξονικού αγωγού
11 - Άξονας με καμπύλη 90° Κωδ. 62617234
12 - Άξονας καυσαερίων οριζόντιου ομοαξονικού αγωγού

AGUADENS 37

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΛΕΙΟΣ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ

AGUADENS 16

AGUADENS 22

AGUADENS 37

Ø80/80 PP = 40 m

Ø80/80 PP = 25 m

Ø80/80 PP = 10 m

Ø60/60 PP = 15 m

Ø60/60 PP = 9 m

-

Ø80/80 PP = 20 m

Ø80/80 PP = 13 m

Ø80/80 PP = 6 m

ΛΕΙΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ

Ø50/50 PP = 7 m

-

ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ

Ø60/100 PP = 10 m

Ø80/125 PP = 10 m

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΜΠΥΛΗ 90° ΘΕΩΡΗΣΤΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ 1 m
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ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AGUADENS

UM

Τύπος (Τύπος απαγωγής καυσαερίων/προσαγωγής αέρα)

16

22

37

B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93

Κατηγορία
Πιστοποιητικό CE τύπου (PIN)
Μέγιστη θερμική ισχύς PCI (PCS)

kW

II2H3P

II2H3P

II2H3P

0476CQ1097

0476CQ1097

0476CQ1097

25,5 (28,3)

32,0 (35,5)

57,8 (64,2)

Ελάχιστη θερμική ισχύς PCI (PCS)

kW

3,2 (3,6)

6,0 (6,7)

12,0 (13,3)

Ελάχιστη/μέγιστη χρήσιμη ισχύς

kW

3,30/27,0

6,14/33,5

12,85/61,0

Απόδοση στη μέγιστη χρήσιμη ισχύ PCI (PCS)

%

106 (96)

105 (95)

105 (95)

Απόδοση στην ελάχιστη χρήσιμη ισχύ PCI (PCS)

%

103 (93)

102 (92)

107 (96)

G20

m3/h

2,70

3,38

6,11

G25

m3/h

3,16

3,94

7,11

G30

kg/h

2,01

2,52

4,55

G31

kg/h

1,98

2,48

4,49

G20

mbar

20

20

20

G25

mbar

25

25

25

G30

mbar

30

30

30

G31

mbar

37

37

37

G20

mbar

15

15

15

G25

mbar

15

15

15

G30

mbar

15

15

15

G31

mbar

15

15

15

G20

mbar

45

45

45

G25

mbar

45

45

45

G30

mbar

45

45

45

G31

mbar

45

45

45

°C

40-75

40-75

40-75

Παροχή αερίου

Πίεση στην τροφοδοσία αερίου

Ελάχιστη πίεση τροφοδοσίας αερίου

Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας αερίου

Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας νερού
Μέγιστη παροχή νερού χρήσης (Δt 30°C)

l/min

12,9

16,0

29,1

bar

1/10

1/10

1/10

Ελάχιστη παροχή νερού

l/min

2,5

2,5

2,5

Τάση/Συχνότητα ονομαστικής τροφοδοσίας

V/Hz

230/50

230/50

230/50

W

169

162

235

IPX4D

IPX4D

IPX4D

Ελάχιστη/μέγιστη πίεση κυκλώματος νερού χρήσης

Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς
Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας
Διάμετρος καπναγωγού προσαγωγής αέρα/απαγωγής καυσαερίων (διπλή καμινάδα)

mm

80

80

80

Μέγιστο μήκος καπναγωγού απαγωγής καυσαερίων (διπλή καμινάδα) (80)

m

20

12,5

5

Μέγιστο μήκος καπναγωγού προσαγωγής αέρα (διπλή καμινάδα) (80)

m

20

12,5

5

mm

60/100

60/100

80/125

m

10

10

10

m

Καμπύλη 45° = 0.5m, καμπύλη 90° =1m

Διάμετρος καπναγωγού (ομοαξονικού)
Μέγιστο μήκος καπναγωγού καυσαερίων (ομοαξονικού)
Μήκος που ισοδυναμεί με μία καμπύλη
CO σταθμισμένο (0% O2) (EN26:2015) PCS

G20

ppm

11

19

10

G20

mg/kWh

20

29

16

G25

mg/kWh

20

30

16

G30

mg/kWh

26

38

20

G31

mg/kWh

24

34

20

G20

%

8,5/9,0

8,5/9,0

8,3/8,7

G25

%

8,5/9,0

8,5/9,0

8,3/8,7

G30

%

10,0/10,5

10,0/10,5

10,8/10,1

G31

%

10,0/10,5

10,0/10,5

10,8/10,1

°C

90

90

90

kg/h

41,9

52,5

97,8

Διαθέσιμο μανομετρικό στην έξοδο καυσαερίων

Pa

60

60

60

Μέγιστη θερμοκρασία καυσαερίων για υπερθέρμανση

°C

90

90

90

Μέγιστη αποδεκτή υποπίεση στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων/προσαγωγής

Pa

60

60

60

Μέγιστη παροχή συμπυκνωμάτων

l/h

3,2

4,0

7,2

Μέσος βαθμός οξύτητας συμπυκνωμάτων

pH

4

4

4

Θερμοκρασία χώρου λειτουργίας

°C

0, +50

0, +50

0, +50

Βάρος λέβητα

kg

36

36

48

NOx σταθμισμένο (0% O2) (EN26:2015) PCS

CO2 (%) στην ελάχιστη/μέγιστη ισχύ

Μέγιστη θερμοκρασία καυσαερίων στο στόμιο εκκένωσης της συσκευής
Παροχή των καυσαερίων
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AGUAdens

TM

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

3

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ AGUATANK

4

2

2
6

Ο AGUAdens,
όταν πρέπει να
ικανοποιήσει
καταναλώσεις
αιχμής χωρίς να
αυξήσει την ισχύ του
ταχυθερμαντήρα,
μπορεί να
συνδεθεί με το
δοχείο αδρανείας
AGUAtank.

5

1

7
21

10

11

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

8

Ο AGUAdens
χάρη στον
ενσωματωμένο
κυκλοφορητή
καταφέρνει να
παρέχει Ζ.Ν.Χ.
ακόμα και σε
καταναλώσεις,
που απέχουν
σημαντικά από τον
ταχυθερμαντήρα.

12 9
23
15
13

14

16

22

17

1 - Αισθητήριο θερμοκρασίας
ζεστού νερού
2 - Στηρίγματα
3 - Είσοδος αέρα καύσης
4 - Καπναγωγός καυσαερίων
5 - Κλειστός θάλαμος καύσης
6 - Αισθητήριο θερμοκρασίας
καυσαερίων
7 - Καυστήρας προανάμειξης
από ίνα Fecralloy
8 - Ανεμιστήρας
9 - Βαλβίδα αερίου
10 - Σιφόνι συλλογής συμπυκνωμάτων
11 - Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας

18

19

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

20

12 - Αντεπίστροφη βαλβίδα
13 - Αισθητήριο θερμοκρασίας
κρύου νερού
14 - Αισθητήριο θερμοκρασίας
ανακυκλοφορίας
15 - Βαλβίδα ασφαλείας
16 - Βάνα αερίου
17 - Έξοδος ζεστού νερού
18 - Τροφοδοσία αερίου
19 - Εκκένωση συμπυκνωμάτων
20 - Είσοδος κρύου νερού
21 - Αισθητήριο θερμοκρασίας
ασφαλείας
22 - Επιστροφή ανακυκλοφορίας
23 - Μετρητής παροχής

Ο AGUAdens
συνδέεται
σε ηλιακές
εγκαταστάσεις
και επεμβαίνει
αποκλειστικά
όταν η ηλιακή
ακτινοβολία δεν
αρκεί ώστε να
διασφαλίσει την
απαιτούμενη
θερμοκρασία
Ζ.Ν.Χ.

KIT ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ Ζ.Ν.Χ.
Είναι διαθέσιμο για ισχείς
μεγαλύτερες των 35 kW, το kit
ασφαλείας από ανοξείδωτο
χάλυβα κατάλληλο για Ζ.Ν.Χ.
που αποτελείται από βάνα
αποκοπής καυσίμου, που
εγκαθίσταται σε περίπτωση
ανακυκλοφορίας ή boiler.
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Διεθνή Πιστοποιητικά COSMOGAS

Χώρες ΕΕ

Ουκρανία

Ρωσία

COSMOGAS srl
Via L. da Vinci, 16 • 47014 MELDOLA (FC) ITALY
Tel. +39 0543.49.83.70 • Fax +39 0543.49.83.92
www.cosmogas.com • info@cosmogas.com

ΗΠΑ

ΗΠΑ

Καναδάς

Οι επαφές μας:
TECH. SUPPORT HELLAS: support@cosmogas.gr
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - export@cosmogas.com
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - export@cosmogas.com
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