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Τεχνολογία Θέρμανσης MHG – Απλά καλύτερη

ProCon GWB Smartline
Επίτοιχες μονάδες συμπύκνωσης αερίου
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H πρωτοπόρος στον τομέα της συ-
μπύκνωσης MHG ανέπτυξε την σειρά 
ProCon GWB Smartline, ειδικά για τους 
ιδιοκτήτες κατοικιών, που ψάχνουν μεν 
για οικονομικές λύσεις, αλλά θέλουν 
να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα 
μοντέρνων μονάδων αερίου - συμπύ-
κνωσης. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει επί-
τοιχους λέβητες από 3,5 kW έως 30 kW. 
Τα νέα μας υψηλής ποιότητας προϊόντα 
σας προσφέρουν θέρμανση, ζεστό νερό 
χρήσης, ενεργειακή απόδοση, προστα-
σία περιβάλλοντος και αξιοπιστία.      
Η τέλεια καύση και η βέλτιστη χρήση 
της τεχνολογίας συμπύκνωσης εξασφα-
λίζουν σε όλες τις μονάδες της σειράς 
ProCon GWB Smartline  υψηλές αποδό-
σεις έως 108,6%. Αυτό σημαίνει χαμηλή 
κατανάλωση και ελάχιστες εκπομπές 
καυσαερίων.  Γι’ αυτό ευθύνονται κατά 
κύριο λόγο ο καυστήρας και ο υψηλής 
απόδοσης εναλλάκτης Αλουμινίου. Επί-
σης και η μεγάλη διαβάθμιση  από 1:4 
συμβάλει στην χαμηλή κατανάλωση, 
αφού με τον τρόπο αυτό η μονάδα προ-
σαρμόζει ευέλικτα την λειτουργία της με 
βάση τις απαιτήσεις για ισχύ. Οπότε απο-
φεύγεται το άσκοπο άναμμα και σβήσι-
μο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διάρ-
κεια ζωής του υλικού και της μονάδας.
Η σειρά  ProCon GWB Smartline διατί-
θεται σε διάφορες εκδόσεις, έτσι ώστε 
να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. Από 
καθαρή συσκευή θέρμανσης, συσκευή 
Kombi με μεγάλη δυνατότητα παραγω-
γής ζεστού νερού χρήσης ή συσκευή με 
τρίοδη: Εσείς έχετε την επιλογή.

Εκτός από τα παραπάνω η μονάδα μας 
μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με τα επί-
τοιχα θερμοδοχεία μας ζεστού νερού 
χρήσης 50- 100 λίτρα.

Τεχνολογικά και αισθητικά τέλεια συνδυασμένα: Ο συνδυασμός 
με επίτοιχο θερμοδοχείο.

Απλά και εύκολα στον χειρισμό. Η μονάδα ελέγχου με ψηφιακό 
χειρισμό.

Υψηλής ποιότητας εναλλάκτης αλουμινίου.



Εξοικονόμηση στο μέγιστο

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου, κλει-
στού θαλάμου καύσης, με διαβάθμιση ισχύος, 
για φυσικό αέριο και υγραέριο με εναλλάκτη 
συμπύκνωσης από αλουμίνιο.

Αναλογικά ρυθμιζόμενος καυστήρας 1 : 4 
Ονομαστική ισχύς:  6,0-25,0 kW
  :  7,0-30,0 kW

Κατάλληλη για θέρμανση και παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης σε μονοκατοικία και 
διαμέρισμα.

Ενσωματωμένος ο κυκλοφορητής θέρμανσης.

ΗS = Με τρίοδη βάνα για την εξωτερική παρα-
γωγή (Boiler) ζεστού νερού χρήσης.
S  =  Με τρίοδη βάνα και πλακοειδή εναλλά-
κτη θερμότητας για το ζεστό νερό χρήσης. 

Τεχνική περιγραφή μονάδος

Υψηλής ποιότητας εναλλάκτης αλουμινίου.

Υψηλής ποιότητας εναλλάκτης 
αλουμινίου.

Έλεγχος στροφών ανεμιστήρα 
εισαγωγής αέρα

Ρυθμιζόμενη βαλβίδα αερίου

Αδιάβροχος πίνακας ελέγχου 
με αντιστάθμιση και ψηφιακό 
χειρισμό

Δοκιμασμένη Τεχνολογία
σε μικρό χώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Οι λέβητες παραδίδονται με εργοστασιακές 
ρυθμίσεις.
Δυνατότητα επιθυμητής παραμετροποίησης 
κατόπιν ζήτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η Υδρονομή μπορεί να πραγματοποιήσει το 
άναμμα.
Τιμές ανάμματος κατόπιν ζήτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Φθορά μονάδας λόγω διάβρωσης/σχηματισμός 
μαγνητίτη!

Η διάβρωση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήμα-
τα στεγανότητας της εγκατάστασης!
Για τον λόγο αυτό προτείνεται:
Η χρήση του αντιδιαβρωτικού INIBAL Plus. 
Συνιστώνται 1-2 kg για κάθε 100 l νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν πολλές πηγές θέρ-
μανσης και κάθε μία έχει το δικό της κυκλοφορητή, 
πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετηθεί ένας υδραυλικός 

διαχωριστής!

Περιλαμβάνει:
 • Επίτοιχη έκδοση
 • Αντιστάθμιση
 • Αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας
 • Αισθητήριο boiler (HS)
 • Αυτόματη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 
με προτεραιότητα (HS) 

 • Επεξεργαστής ελεγχόμενης καύσης
 •  Κυκλοφορητής 
 • Έλεγχος στροφών ανεμιστήρα εισαγωγής 
αέρα

 • Σιφόνι συμπυκνωμάτων
 • Ένδειξη LED λειτουργιών
 • Μανόμετρο 0 – 4 bar
 • Εναλλάκτης συμπυκνωμάτων
 • Ρολόι πίεσης αερίου
 •  Ηλεκτρονική ανάφλεξη
 • Επιτήρηση φλόγας με ιονισμό
 • Χειροκίνητο εξαεριστικό
 • Εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα

Προσοχή!

ProCon GWB Smartline
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Αντιψυκτικό 
Inibal Plus 1Kg

Θερμοστάτης χώρου 
επίτοιχος THETA RSL

Υδραυλική γέφυρα DN 25
έως 3500 l/h
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Τεχνικά χαρακτηριστικά ProCon GWB Smartline

www.hydronomi.gr

ProCon GWB Smartline 25 HS 30 S
Produkt-Identnummer CE- 0694 BR 1207

Κατηγορία DE II2ELL3P, AT II2H

Βάρος (με την συσκευασία) kg 39 43

Διαστάσεις (Ύψος × Πλάτος × Βάθος) mm 780x450x358 780x450x358

Χωρητικότητα νερού μέσα στον λέβητα l 3,4 3,8

Συνδέσεις θέρμανσης Zoll AG 3/4

Συνδέσεις ζεστού νερού χρήσης Zoll AG Σύνδεση με Θερμοδοχείο  3/4 Σύνδεση με Θερμοδοχείο  1/2

Σύνδεση αερίου Zoll AG 3/4

Εξαγωγή καυσαερίων/παροχή αέρος καύσης mm 60/100, σετ σύνδεσης λέβητα 80/125

Ονομαστική ισχύς kW 6,0-25,0 7,0-30,0

Ονομαστική ισχύς στους 80/60°C kW 6,8-24,3 6,8-29,0

Ονομαστική ισχύς στους 50/30°C kW 7,4-26,3 7,4-31,4

Βαθμός απόδοσης στους 80/60°C % 97,4-97,2 97,3-96,7

Βαθμός απόδοσης στους 50/30°C % 106,4-105,0 105,3-104,8

Απόδοση στο ζεστό νερό χρήσης kW - 7,0-33,0

Ονομαστική ισχύς στο ζεστό νερό χρήσης kW - 7,0-30,0

Παροχή στο ζεστό νερό χρήσης (ΔT = 30K) l/min - 15,8

Ελάχιστη παροχή στο ζεστό νερό χρήσης l/min - 2,0

Max. θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης °C - 35-60

Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής θέρμανσης °C 90

Παροχή στο ζεστό νερό χρήσης (ΔT = 20K) l/h 1075 1290

Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 3

Μax. Πίεση αερίου mbar 60

Ηλεκτρική τροφοδοσία V / Hz 230 / 50

Πιστοποιημένα είδη αερίων B23, C13X , C33X, C43X, C53X, C63X, C83X

Μax. πτώση πίεσης καυσαερίων Pa 120 165

Θερμοκρασία καυσαερίων 80/60°C,  min. / max. °C 61 / 82 61 / 80

Φυσικό αέριο E (H)
Μπέκ - Ø mm 6,7 6,1

CO2 – Περιεκτικότητα  (max.) Vol.-% 8,5 8,5

CO2 – Περιεκτικότητα (min.) Vol.-% 9,0 9,0

Παροχή καυσαερίων (min.-max.) kg / s 0,0027-0,0120 0,0032-0,0144

Πίεση αερίου mbar 20

Υγραέριο P
Μπέκ - Ø mm 4,7 4,6

CO2 – Περιεκτικότητα  (max.) Vol.-% 10,0 10,0

CO2 – Περιεκτικότητα (min.) Vol.-% 10,0 10,0

Παροχή καυσαερίων (min.-max.) kg / s 0,0029-0,0118 0,0033-0,0141

Πίεση αερίου mbar 50(DE-AT) – 37(PL) – 30 (DK-RO)


