
Λέβητας αερίου συμπύκνωσης 

Panther

Μεγάλη απόδοση 
        για μεγάλη άνεση!



www.thermogas.gr
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 25 / 31 KKV 30 / 35 KKV 30 KKO

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου

Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου ηS % 94 94 94

Ονομαστική θερμική ισχύς Prated kW 25 30 30

Προφίλ φορτίου ΖΝΧ / Ενεργειακή απόδοση ΖΝΧ XL / A XL / A -

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60°C kW 3,4 - 25,0 3,4 - 29,8 3,4 - 29,8

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30°C kW 3,9 - 27,3 3,9 - 32,8 3,9 - 32,8

Απόδοση ζεστού νερού χρήσης kW 31 34 -

Θέρμανση

Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης °C 15 - 80

Παροχή νερού θέρμανσης (ΔΤ=20Κ) lt/h 1077 1283 1283

Ζεστό νερό

Παροχή ζεστού νερού (ΔΤ=30Κ) lt/min 14,8 16,6 -

Περιοχή θερμοκρασίας νερού χρήσης °C 35 - 60 -

Γενικά στοιχεία

Σύνδεση καπναγωγού /αεραγωγού mm 60/100 ομοκεντρική (κατ' επιλογή 80/125 ομοκεντρική)

Διαστάσεις (Υ/Π/Β) mm 740/418/344

Βάρος kg 33,4 33,6 32,6

Προστασία από σκόνη / νερό IP X5D
 

√  Μικρές διαστάσεις, μοντέρνος σχεδιασμός

√  Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση 

√  Εύκολη συντήρηση χάρη στον εργονομικό του σχεδιασμό

√  Ρυθμιζόμενη απόδοση

√  Δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικούς χώρους υπό την προϋπόθεση να 

μην βρέχεται

√  Τεχνολογία AquaFast για άμεση και άνετη παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως 

για τα μοντέλα KKV και έμμεση (με χρήση ταμιευτήρα) για το KKO

√  Ανοξείδωτος εναλλάκτης θερμότητας για μεγαλύτερη αντοχή

√  Χαμηλή κατανάλωση χάρη στους κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης (HEP)

√  Χαμηλό επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία του λέβητα

√  Σύστημα FlameFit για καλύτερο έλεγχο καύσης 

√  Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου σε συνδυασμό με το σύστημα FlameFit

√  Χώρα κατασκευής: Σλοβακία

Panther Condens
Η νέα σειρά επιτοίχιων λεβήτων συμπυκνώσεως για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης Panther Condens 
από την Protherm ήρθε για να πρωταγωνιστήσει, προσφέροντας υψηλή απόδοση και χαμηλό λειτουργικό 
κόστος, συνδυάζοντας την κορυφαία ποιότητα με την ευκολία χρήσης.

Τα πλεονεκτήματα του Panther Condens με μια ματιά:


