έτσι λέμε τη θέρμανση στην Ελλάδα από το 1950

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
HEATING APPLIANCES

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
PRODUCT CATALOG

2014-15

05
εισαγωγή
introduction

Οι συσκευές θέρμανσης Syrios
είναι ελληνικά προϊόντα
σχεδιασμένα και κατασκευασμένα
εξολοκλήρου στο εργοστάσιό μας
στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης
Syrios heating appliances
are 100% greek products
designed and manufactured
in our factory, located
at the Industrial Area of Tripoli

06
σόμπες ξύλου
από χάλυβα
steel
wood-burning
stoves

30
σόμπες ξύλου
από μαντέμι
cast-iron
ood-burning
stoves

38
ενεργειακές
εστίες
fire places

Οι συσκευές θέρμανσης Syrios
είναι φιλικές προς το περιβάλλον
και χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη
το ξύλο που εξασφαλίζει την πλέον
οικολογική και οικονομική λειτουργία
Syrios heating appliances
are environmentally friendly
The main resource is wood
which ensures environmental
and economical use

Οι συσκευές θέρμανσης Syrios
είναι πλήρως πιστοποιημένες
από διαπιστευμένο εργαστήριο
σύμφωνα με όλα τα πρότυπα
ασφάλειας και ενεργειακής επίδοσης
Syrios heating appliances
are fully certified
by accredited laboratory
according to the security
and energy protocols.

ΣΥΡΙΟΣ
ΕΤΣΙ ΛΕΓΕΤΑΙ
Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SYRIOS
THE GREEK
WORD FOR
HEATING

Η Οικογένεια Σύριου άρχισε να δραστηριοποιείται στο χώρο

Syrios family has begun its activity in heating sector

της θέρμανσης από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα.

since the half of the last century. It was just after the war when

Ήταν λίγο μετά τον πόλεμο όταν τα δυο αδέλφια, Κωνσταντίνος

the two brothers, Constantine and Stavros Syrios, listened for the

και Σταύρος Σύριος, αφουγκράστηκαν τις απαιτήσεις εκείνων

heating requirements of those difficult years and began timidly to

των δύσκολων χρόνων για εύκολη θέρμανση και άρχισαν δειλά

make their first wooden stoves, initially by using poor means and

να φτιάχνουν τις πρώτες σόμπες ξύλου, στην αρχή με φτωχά

hand tools and later with more modern production tools.

μέσα και εργαλεία χειρός και αργότερα με πιο σύγχρονα εργαλεία

Under the brand name «Syrios Brothers», they launched into

παραγωγής. Κάτω από την επωνυμία «Αφοί Σύριου» ξεκίνησαν

the promotion of their products by taking part in all the regional

την προώθηση των προϊόντων τους, λαμβάνοντας μέρος

exhibitions of that time.

σε όλες τις περιφερειακές εκθέσεις της εποχής.
In 1968, they set up the first private factory of stoves production,
Το 1968 έστησαν ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής

in a building of 1.250 m2 in which they made wood stoves and

θερμαστρών, πρωτόγνωρο για την εποχή, σε εγκαταστάσεις

cookers of high strength and aesthetics. Quickly, the company’s

1.250 τμ, κατασκευάζοντας σόμπες και κουζίνες ξύλου υψηλής

products went over the geographical limits of Peloponnese and

αντοχής και αισθητικής. Γρήγορα τα προϊόντα της επιχείρησης

were spread throughout the Greek territory where they prevailed.

ξεπέρασαν τα όρια της Πελοποννήσου κι εξαπλώθηκαν σε όλη
την ελληνική επικράτεια, αποκτώντας επάξια προβάδισμα στην

After 1990, Andreas Syrios, the follower of this tradition,

ελληνική αγορά.

revived the company, modernized its philosophy and structure
while he improved its products. The first products that

Μετά το 1990, συνεχιστής της παράδοσης αυτής, ο Ανδρέας

he produced were stoves made entirely of cast iron and later,

Σύριος αναγέννησε την επιχείρηση, εκσυγχρόνισε τη φιλοσοφία

in 1996, he began the production of wood fireplaces made only

της και αναβάθμισε τα προϊόντα. Ξεκίνησε με θερμάστρες

of cast iron or of cast iron in combination with steel. Nowadays,

εξολοκλήρου από μαντέμι. Από το 1996 άρχισε η κατασκευή

the company's products occupy a leading position in the Greek

ενεργειακών εστιών εξολοκλήρου από μαντέμι ή από μαντέμι σε

market and the brand name Syrios has become identical with

συνδυασμό με χάλυβα. Τα προϊόντα της επιχείρησης κατέχουν

the innovative quality and absolute reliability in heating sector.

πλέον κορυφαία θέση στην ελληνική αγορά και κάτω από το
brand name Syrios, γίνονται ταυτόσημα με την πρωτοποριακή

In 1997, the company expanded its activities in import

ποιότητα και την αξιοπιστία στο χώρο της θέρμανσης.

of large foreign firms’ heating products, as well as their
exclusive distribution and marketing in Greek market.

Το 1997, η επιχείρηση επεκτάθηκε στην εισαγωγή,

These collaborations demonstrate once again the confidence

αποκλειστική διάθεση και εμπορία στην ελληνική αγορά

and dynamic that the brand name Syrios inspired in the broader

θερμαντικών προϊόντων μεγάλων οίκων του εξωτερικού.

sector of traditional heating.

Οι συνεργασίες αυτές αποδεικνύουν για άλλη μια φορά
την εμπιστοσύνη που ενέπνευσε το όνομα Syrios

In 2000, Syrios company was transferred into its new privately

στον ευρύτερο χώρο της παραδοσιακής θέρμανσης.

owned facilities of 4.750 m2 in the Industrial Area of Tripoli
by investing simultaneously in high tech equipment

To 2000, η επιχείρηση Syrios μεταφέρθηκε σε νέες ιδιόκτητες

for metal processing.

εγκαταστάσεις 4.750 τμ στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης,
επενδύοντας ταυτόχρονα σε τεχνολογικό εξοπλισμό επεξεργα-

Nowadays, we continue our uptrend and we market new

σίας μετάλλων τελευταίας τεχνολογίας.

and advanced energy products, fully certified according
to the international standards of performance and safety.

Σήμερα, συνεχίζουμε την ανοδική μας πορεία και διαθέτουμε
στην αγορά νέα εξελιγμένα ενεργειακά προϊόντα,
πλήρως πιστοποιημένα με βάση όλα τα διεθνή πρότυπα
ενεργειακής απόδοσης και ασφάλειας.

astros

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος
με βερμικουλίτη (Τhermax 750 kg/h)
και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with
vermiculite (Τhermax 750 kg/h)
and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Adjustable secondary air register – air curtain

AS-SY-03F
σόμπα ξύλου με φούρνου από χάλυβα
steel wood-burning stove with oven
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

690 / 410 / 865

mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

150

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

104

kg

16

kw

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

71.7

%

16 (±4)

%

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

4.65 – 4.75

kg/h

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.4107 (<1)

%

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13240:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

CONSUMPTION PER HOUR
CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο
τσιμέντο για προστασία του φούρνου και
για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο
Steel disk 5 mm with built in cement for
oven’s protection from fire and uniform
distribution of temperature during baking

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία
και τάπα καθαρισμού του φούρνου
Controlled exit flue gas with a flap for greater
heat efficiency and fuel economy
and cover cleaning oven

Στιβαρή κατασκευή πόρτας
με εξαιρετική στεγανοποίηση
Sturdy door with excellent sealing

0243 / 7-7-14

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

• Θερμόμετρο φούρνου, πυράντοχο γάντι, εγχειρίδιο χρήσης
Oven thermometer, fireproof gloves, user manual
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Μεγάλο σταχτοδοχείο και μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large ash drawer and large door open

7

leonidio

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος
με βερμικουλίτη (Τhermax 750 kg/h)
και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with
vermiculite (Τhermax 750 kg/h)
and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Σταθερή εισαγωγή δευτερογενούς
αέρα καύσης - αεροκουρτίνα
Fixed secondary air register – air curtain

AS-SY-01N
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
steel wood-burning stove with oven
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)
APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

495 / 480 / 960

mm

120

mm

96

kg

14.30

kw

71.0

%

16 (±4)

%

4.2 – 4.4

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.2623 (<1)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13240:2001

CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο
τσιμέντο για προστασία του φούρνου και
για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο
Steel disk 5 mm with built in cement for
oven’s protection from fire and uniform
distribution of temperature during baking

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση θερμότητας και
οικονομία στην καύσιμη ύλη
Controlled exit flue gas with a flap for greater
heat efficiency and fuel economy

Στιβαρή κατασκευή πόρτας
με εξαιρετική στεγανοποίηση
Sturdy door with excellent sealing

kg/h
%

Αποσπώμενο διπλό καπάκι και
τάπα καθαρισμού του φούρνου
Double removable lid and
cover cleaning oven

TTC L.T.D. / (NB)1999
0099 / 9-6-12

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

• Θερμόμετρο φούρνου, πυράντοχο γάντι, εγχειρίδιο χρήσης
Oven thermometer, fireproof gloves, user manual
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Μεγάλο σταχτοδοχείο και μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large ash drawer and large door open

9

sehi

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος
με βερμικουλίτη (Τhermax 750 kg/h)
και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with
vermiculite (Τhermax 750 kg/h)
and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Σταθερή εισαγωγή δευτερογενούς
αέρα καύσης - αεροκουρτίνα
Fixed secondary air register – air curtain

AS-SY-02N
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
steel wood-burning stove with oven
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

565 / 545 / 935

mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

150

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

117

kg

15

kw

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

70.9

%

16 (±4)

%

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

4.38 – 4.48

kg/h

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.2829 (<1)

%

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13240:2001

CONSUMPTION PER HOUR
CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο
τσιμέντο για προστασία του φούρνου και
για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο
Steel disk 5 mm with built in cement for
oven’s protection from fire and uniform
distribution of temperature during baking

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση θερμότητας και
οικονομία στην καύσιμη ύλη
Controlled exit flue gas with a flap for greater
heat efficiency and fuel economy

Στιβαρή κατασκευή πόρτας
με εξαιρετική στεγανοποίηση
Sturdy door with excellent sealing

Αποσπώμενο διπλό καπάκι και
τάπα καθαρισμού του φούρνου
Double removable lid and
cover cleaning oven

TTC L.T.D. / (NB)1999
0100 / 14-6-12

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

• Θερμόμετρο φούρνου, πυράντοχο γάντι, εγχειρίδιο χρήσης
Oven thermometer, fireproof gloves, user manual
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Μεγάλο σταχτοδοχείο και μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large ash drawer and large door open

11

vitina

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος
με βερμικουλίτη (Τhermax 750 kg/h)
και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with
vermiculite (Τhermax 750 kg/h)
and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Σταθερή εισαγωγή δευτερογενούς
αέρα καύσης - αεροκουρτίνα
Fixed secondary air register – air curtain

AS-SY-01
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
steel wood-burning stove with oven
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)
APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

510 / 480 / 910

mm

120

mm

82

kg

14.30

kw

71.1

%

16 (±4)

%

4.2 – 4.4

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.2623 (<1)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13240:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο
τσιμέντο για προστασία του φούρνου και
για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο
Steel disk 5 mm with built in cement for
oven’s protection from fire and uniform
distribution of temperature during baking

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία
και τάπα καθαρισμού του φούρνου
Controlled exit flue gas with a flap for greater
heat efficiency and fuel economy
and cover cleaning oven

Στιβαρή κατασκευή πόρτας
με εξαιρετική στεγανοποίηση
Sturdy door with excellent sealing

kg/h
%

0099 / 9-6-12

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

• Θερμόμετρο φούρνου, πυράντοχο γάντι, εγχειρίδιο χρήσης
Oven thermometer, fireproof gloves, user manual
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Μεγάλο σταχτοδοχείο και μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large ash drawer and large door open

13

tegea

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος
με βερμικουλίτη (Τhermax 750 kg/h)
και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with
vermiculite (Τhermax 750 kg/h)
and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Σταθερή εισαγωγή δευτερογενούς
αέρα καύσης - αεροκουρτίνα
Fixed secondary air register – air curtain

AS-SY-02
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
steel wood-burning stove with oven
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

570 / 560 / 905

mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

150

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

101

kg

15

kw

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

70.9

%

16 (±4)

%

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

4.38 – 4.48

kg/h

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.2829 (<1)

%

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13240:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

CONSUMPTION PER HOUR
CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο
τσιμέντο για προστασία του φούρνου και
για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο
Steel disk 5 mm with built in cement for
oven’s protection from fire and uniform
distribution of temperature during baking

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία
και τάπα καθαρισμού του φούρνου
Controlled exit flue gas with a flap for greater
heat efficiency and fuel economy
and cover cleaning oven

Στιβαρή κατασκευή πόρτας
με εξαιρετική στεγανοποίηση
Sturdy door with excellent sealing

0100 / 14-6-12

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

• Θερμόμετρο φούρνου, πυράντοχο γάντι, εγχειρίδιο χρήσης
Oven thermometer, fireproof gloves, user manual
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Μεγάλο σταχτοδοχείο και μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large ash drawer and large door open

15

mantinia

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος
με βερμικουλίτη (Τhermax 750 kg/h)
και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with
vermiculite (Τhermax 750 kg/h)
and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Adjustable secondary air register – air curtain

AS-SY-02A
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα

αερόθερμη

steel wood-burning stove with oven
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

with fan
560 / 575 / 995

mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

150

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

134

kg

15

kw

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)
CO EMISSION (13% Ο2)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
HARMONISED STANDARDS

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

73.8

%

16 (±4)

%

4.2 – 4.5
0.341 (<1)

Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο
τσιμέντο για προστασία του φούρνου και
για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο
Steel disk 5 mm with built in cement for
oven’s protection from fire and uniform
distribution of temperature during baking

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία
και τάπα καθαρισμού του αεροθαλάμου
Controlled exit flue gas with a flap for greater
heat efficiency and fuel economy
and cover air tube cleaning

Στιβαρή κατασκευή πόρτας
με εξαιρετική στεγανοποίηση
Sturdy door with excellent sealing

kg/h
%

13240:2001
Αεροθάλαμος
(στο πίσω και πάνω μέρος της σόμπας)
και τάπα καθαρισμού του φούρνου
Air tube
(on the rear and on the top of the stove)
and cover oven cleaning

TTC L.T.D. / (NB)1999
0167 / 14-6-13

Εξαγωγή ζεστού αέρα από το μπροστινό
πάνω μέρος της σόμπας
Extraction of hot air from the front upper
part of the stove

Βεντιλατέρ 300 m³/h και ηλεκτρονικός
θερμοστάτης για αυτόματη και χειροκίνητη
λειτουργία του βεντιλατέρ
Ventilator 300 m³/h and electronic
thermostat for the automatic
and manual use of the ventilator

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

Εύκολη αντικατάσταση βεντιλατέρ
Easy replacement of the ventilator

• Θερμόμετρο φούρνου, πυράντοχο γάντι, εγχειρίδιο χρήσης
Oven thermometer, fireproof gloves, user manual
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Μεγάλο σταχτοδοχείο και μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large ash drawer and large door open

17

artemision

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος
με βερμικουλίτη (Τhermax 750 kg/h)
και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with
vermiculite (Τhermax 750 kg/h)
and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Adjustable secondary air register – air curtain

AS-SY-03A
σόμπα ξύλου από χάλυβα

αερόθερμη

steel wood-burning stove

with fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

690 / 425 / 765

mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

150

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

100

kg

17

kw

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

74.3

%

16 (±4)

%

4.75 – 5

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.3149 (<1)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13240:2001

CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση θερμότητας και
οικονομία στην καύσιμη ύλη
Controlled exit flue gas with a flap for greater
heat efficiency and fuel economy

Στιβαρή κατασκευή πόρτας
με εξαιρετική στεγανοποίηση
Sturdy door with excellent sealing

Βεντιλατέρ 300 m³/h και ηλεκτρονικός
θερμοστάτης για αυτόματη και χειροκίνητη
λειτουργία του βεντιλατέρ
Ventilator 300 m³/h and electronic
thermostat for the automatic
and manual use of the ventilator

kg/h
%

Εύκολη αντικατάσταση βεντιλατέρ
Easy replacement of the ventilator

TTC L.T.D. / (NB)1999
0160 / 30-5-13

Αεροθάλαμος στο πίσω και πάνω
μέρος της σόμπας
Air tube on the rear and on the top
of the stove

Εξαγωγή ζεστού αέρα από το μπροστινό
πάνω μέρος της σόμπας
Extraction of hot air from the front upper
part of the stove

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Μεγάλο σταχτοδοχείο και μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large ash drawer and large door open
• Πυράντοχο γάντι και εγχειρίδιο χρήσης
Fireproof gloves and user manual

19

lousios

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος
με βερμικουλίτη (Τhermax 750 kg/h)
και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with
vermiculite (Τhermax 750 kg/h)
and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Adjustable secondary air register – air curtain

AS-SY-04A
σόμπα ξύλου από χάλυβα

αερόθερμη

steel wood-burning stove

with fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)
APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE OUTLET DIAMETER

515 / 500 / 900

mm

150

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

93

kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

14

kw

APPLIANCE WEIGHT
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)
CO EMISSION (13% Ο2)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
HARMONISED STANDARDS

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

70.9

%

16 (±4)

%

4.0 – 4.2
0.1866 (<1)

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση θερμότητας και
οικονομία στην καύσιμη ύλη
Controlled exit flue gas with a flap for greater
heat efficiency and fuel economy

Στιβαρή κατασκευή πόρτας
με εξαιρετική στεγανοποίηση
Sturdy door with excellent sealing

Βεντιλατέρ 300 m³/h και ηλεκτρονικός
θερμοστάτης για αυτόματη και χειροκίνητη
λειτουργία του βεντιλατέρ
Ventilator 300 m³/h and electronic
thermostat for the automatic
and manual use of the ventilator

kg/h
%

13240:2001
Εύκολη αντικατάσταση βεντιλατέρ
Easy replacement of the ventilator

TTC L.T.D. / (NB)1999
0237 / 2-6-14

Αεροθάλαμος στο πίσω και πάνω
μέρος της σόμπας
Air tube on the rear and on the top
of the stove

Εξαγωγή ζεστού αέρα από το μπροστινό
πάνω μέρος της σόμπας
Extraction of hot air from the front upper
part of the stove

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Μεγάλο σταχτοδοχείο και μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large ash drawer and large door open
• Πυράντοχο γάντι και εγχειρίδιο χρήσης
Fireproof gloves and user manual

21

menalon

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος
με βερμικουλίτη (Τhermax 750 kg/h)
και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with
vermiculite (Τhermax 750 kg/h)
and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Adjustable secondary air register – air curtain

AS-SY-03
σόμπα ξύλου από χάλυβα
steel wood-burning stove
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)
APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE OUTLET DIAMETER

655 / 400 / 765

mm

150

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

83

kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

17

kw

APPLIANCE WEIGHT
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

71.7

%

16 (±4)

%

5.1

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.2227 (<1)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13240:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση θερμότητας και
οικονομία στην καύσιμη ύλη
Controlled exit flue gas with a flap for greater
heat efficiency and fuel economy

Στιβαρή κατασκευή πόρτας
με εξαιρετική στεγανοποίηση
Sturdy door with excellent sealing

Αποσπώμενο διπλό καπάκι
Double removable lid

kg/h
%

0101 / 18-6-12

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Μεγάλο σταχτοδοχείο και μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large ash drawer and large door open
• Πυράντοχο γάντι και εγχειρίδιο χρήσης
Fireproof gloves and user manual

23

ladon

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος
με βερμικουλίτη (Τhermax 750 kg/h)
και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with
vermiculite (Τhermax 750 kg/h)
and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Adjustable secondary air register – air curtain

AS-SY-04
σόμπα ξύλου από χάλυβα
steel wood-burning stove
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)
APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE OUTLET DIAMETER

515 / 485 / 900

mm

150

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

96

kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

14

kw

APPLIANCE WEIGHT
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)
CO EMISSION (13% Ο2)

69.1

%

16 (±4)

%

4.5 – 4.7
0.111 (<1)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13240:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση θερμότητας και
οικονομία στην καύσιμη ύλη
Controlled exit flue gas with a flap for greater
heat efficiency and fuel economy

Στιβαρή κατασκευή πόρτας
με εξαιρετική στεγανοποίηση
Sturdy door with excellent sealing

Αποσπώμενο διπλό καπάκι
Double removable lid

kg/h
%

0102 / 20-6-12

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Μεγάλο σταχτοδοχείο και μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large ash drawer and large door open
• Πυράντοχο γάντι και εγχειρίδιο χρήσης
Fireproof gloves and user manual

25

neda

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος
με βερμικουλίτη (Τhermax 750 kg/h)
και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with
vermiculite (Τhermax 750 kg/h)
and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Adjustable secondary air register – air curtain

AS-SY-06
σόμπα ξύλου από χάλυβα
steel wood-burning stove
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)
APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

485 / 455 / 870

mm

150

mm

78

kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

15.2

kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

70.5

%

16 (±4)

%

APPLIANCE WEIGHT
NOMINAL HEAT OUTPUT
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

4.45 – 4.65

kg/h

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.4852 (<1)

%

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13240:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

CONSUMPTION PER HOUR
CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση θερμότητας και
οικονομία στην καύσιμη ύλη
Controlled exit flue gas with a flap for greater
heat efficiency and fuel economy

Στιβαρή κατασκευή πόρτας
με εξαιρετική στεγανοποίηση
Sturdy door with excellent sealing

Αποσπώμενο διπλό καπάκι
Double removable lid

0242 / 7-7-14

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Μεγάλο σταχτοδοχείο και μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large ash drawer and large door open
• Πυράντοχο γάντι και εγχειρίδιο χρήσης
Fireproof gloves and user manual
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parnon

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος
με βερμικουλίτη (Τhermax 750 kg/h)
και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with
vermiculite (Τhermax 750 kg/h)
and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Σταθερή εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Fixed secondary air register – air curtain

AS-SY-07
σόμπα ξύλου από χάλυβα
steel wood-burning stove
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)
APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

615 / 555 / 805

mm

150

mm

78

kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

11.2

kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

75.2

%

16 (±4)

%

APPLIANCE WEIGHT
NOMINAL HEAT OUTPUT
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

3.1 – 3.2

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.2712 (<1)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13240:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση θερμότητας και
οικονομία στην καύσιμη ύλη
Controlled exit flue gas with a flap for greater
heat efficiency and fuel economy

Μεγάλο σταχτοδοχείο
Large ash drawer

kg/h
%

0238 / 3-6-14

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large door open
• Πυράντοχο γάντι και εγχειρίδιο χρήσης
Fireproof gloves and user manual
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κουζίνες ξύλου
από μαντέμι
με φούρνο στο πλάι
cast-iron wood-burning
stoves with oven

KS-9000

KS-9005

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

mm

940 / 525 / 710

865 / 470 / 720

810 / 475 / 675

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

mm

120

120

120

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

kg

125

108

104

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

kw

8.5

9.5

9

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

%

69.9

69.5

67.2

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

%

16 (±4)

16 (±4)

16 (±4)

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣ. ΥΛΗΣ

kg/h

2.4 – 2.7

2.9

2.7 – 3.0

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

%

0.2734 (<1)

0.2612 (<1)

0.3846 (<1)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

12815:2001

12815:2001

12815:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

TTC L.T.D. / (NB)1999

TTC L.T.D. / (NB)1999

0104 / 9-7-12

0105 / 12-7-12

0163 / 5-6-12

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)

karitena

KS-9012

SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT
NOMINAL HEAT OUTPUT
HEATING CAPACITY

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL
CONSUMPTION PER HOUR
CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

• Θερμόμετρο φούρνου
πυράντοχο γάντι
εγχειρίδιο χρήσης
Oven thermometer
fireproof gloves
user manual
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο
αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant
up to 750 °C

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primar
air register

Ελεγχόμενη ροή καπναερίων
και θερμότητας πάνω και
κάτω από το φούρνο για
ομοιόμορφη θερμοκρασία,
οικονομία και απόδοση
Controlled flow of exhaust
gases and heat above and
below the oven for a uniform
distribution, fuel economy
and heating efficiency

Εμαγιέ φούρνος και
αποσπώμενη βάση φούρνου
(ράφι) για καθαρισμό
της συσκευής
Ennameled oven and
detachable oven basis (self)
for device cleaning
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Ροδέλες (τάπες) για άμεσο
μαγείρεμα και καθαρισμό
του πάνω μέρους
του φούρνου
Washers (plugs) for direct
cooking and cleaning
of oven’s top

Προστατευτική σχάρα
(διαχωριστικό) από
μαντέμι για το φούρνο
και σχάρα για τα ξύλα
επαρκώς αεριζόμενη
Protective oven grate from
cast iron (partition)
and adequately ventilated
grate for woods

falanthos

σόμπες ξύλου
με φούρνο
από μαντέμι
cast-iron wood-burning
stoves with oven

KS-7003

KS-7003Α

KS-7003Τ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

mm

615 / 550 / 875

615 / 550 / 875

615 / 550 / 875

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

mm

150

150

150

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

kg

183

159

175

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

kw

14.5

13.7

14

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

%

71.5

71.2

70.7

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

%

16 (±4)

16 (±4)

16 (±4)

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣ. ΥΛΗΣ

kg/h

4.7

4.0 – 4.1

4.0 – 4.3

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

%

0.2498 (<1)

0.1658 (<1)

0.2106 (<1)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13240:2001

13240:2001

13240:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

TTC L.T.D. / (NB)1999

TTC L.T.D. / (NB)1999

0092 / 27-4-12

0110 / 30-7-12

0161 / 31-5-13

Πλαϊνές επιφάνειες από χάλυβα
Steel sides

Πλαϊνά κρύσταλλα για καλύτερη
πλευρική θέαση της φλόγας
Side glasses for better flame view

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT
NOMINAL HEAT OUTPUT
HEATING CAPACITY

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL
CONSUMPTION PER HOUR
CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

• Θερμόμετρο φούρνου
πυράντοχο γάντι
εγχειρίδιο χρήσης
Oven thermometer
fireproof gloves
user manual
• Μεγάλο σταχτοδοχείο
Large ash drawer
• Εμαγιέ φούρνος
Enameled oven
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primar
air register

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
αέρα δευτερογενούς
καύσης - αεροκουρτίνα
Adjustable secondary air
register – air curtain

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

Ελεγχόμενη έξοδος
καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση
και οικονομία και τάπα
καθαρισμού του φούρνου
Controlled exit flue gas with
a flap for greater heat
efficiency and fuel economy
and cover cleaning oven
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Μεγάλος χώρος καύσης
Large combustion chamber

Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με
ενσωματωμένο τσιμέντο για
προστασία του φούρνου και
ομοιόμορφη κατανομή
θερμοκρασίας στο ψήσιμο
Steel disk 5 mm with built in
cement for oven’s protection
from fire and uniform
distribution of temperature
during baking

kastri

Αποσπώμενος καπνοσωλήνας και
ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο
για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία
Detachable flue and cover oven cleaning and
controlled exit of flue gas through a flap for
greater heating efficiency and economy

Μεγάλος χώρος καύσης
Large combustion chamber

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

ΜΤ-202S
σόμπα-τζάκι ξύλου από μαντέμι
cast-iron wood-burning stove
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

850 / 475 / 815

mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

200

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

158

kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

13.5

kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

71.5

%

12-16

%

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT
NOMINAL HEAT OUTPUT
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)
CO EMISSION (13% Ο2)

3.7 – 4.2
0.1214 (<1)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13240:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

Μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large door open

kg/h
%

0109 / 27-7-12

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
COMBUSTION CHAMBER

• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Πυράντοχο γάντι και εγχειρίδιο χρήσης
Fireproof gloves and user manual
• Σχάρα για τα ξύλα επαρκώς αεριζόμενη
Adequately ventilated Grate for woods
• Μεγάλο σταχτοδοχείο και κόφτρα από μαντέμι
Large ash drawer and cast iron baffle plate
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levidi

σόμπες ξύλου
από μαντέμι
cast-iron
wood-burning
stoves

MS-92

MS-92M

MS-94

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

mm

350 / 340 / 790

350 / 340 / 710

360 / 360 / 790

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

mm

120

120

120

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

kg

84

77

87

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

kw

10

7

10.5

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

%

68.6

66.5

72.2

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

%

16 (±4)

16 (±4)

16 (±4)

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣ. ΥΛΗΣ

kg/h

3.2 – 3.3

2.1 – 2.2

3.0 – 3.1

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

%

0.4060 (<1)

0.2743 (<1)

0.2865 (<1)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13240:2001

13240:2001

13240:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

TTC L.T.D. / (NB)1999

TTC L.T.D. / (NB)1999

0107 / 18-7-12

0199 / 30-6-13

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT
NOMINAL HEAT OUTPUT
HEATING CAPACITY

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL
CONSUMPTION PER HOUR
CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

0106 / 16-7-2012

TEST REPORT

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primar
air register

Μεγάλο καπάκι
για εισαγωγή ξύλων
Large opening
for woods loading

Μοχλός καθαρισμού της
σχάρας από τα κατάλοιπα
της καύσης
Handle for the cleaning
of the combustion grate
from combustion residues
μόνο για
only for
MS-92 & MS-92M
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• Διακοσμητικό προστατευτικό καπάκι
στο πάνω μέρος της πλάκας
Decorative and protective cap on the top of the plate
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Μεγάλο σταχτοδοχείο
Large ash drawer
• Πυράντοχο γάντι και εγχειρίδιο χρήσης
Fireproof gloves and user manual

arkas

MT-AE-04
εστία ενεργειακή
fire place
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

930 / 785 / 1850

mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

250

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

260

kg

23

kw

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

62.1

%

12-16

%

7.7 – 7.9

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.2117 (<1)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13229:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

kg/h
%

0128 / 21-2-13

• Χάλυβας χώρου καύσης 4 mm
Steel combustion chamber 4 mm
• Eπένδυση από μαντέμι στο χώρο καύσης
The combustion chamber is lined with cast iron
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Aποσπώμενες ρόδες για τη μεταφορά
Detachable wheels for transport
• Άγκιστρο για ανύψωση και τοποθέτηση
Hook for lifting and placing
Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Σταθερή εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Stable secondary air register – air curtain

Σταθερή εισαγωγή αέρα τριτογενούς καύσης
Stable tertiary air register

Εξωτερική ρύθμιση κλαπέτου για
μεγαλύτερη θερμαντική απόδοση
και οικονομία στην καύσιμη ύλη
External setting flap for greater heating
efficiency and fuel economy

Σετ θερμαινόμενου αέρα 300 ή 600 m3/h
Ventilated air kit 300 or 600 m3/h
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MT-AE-01

MT-AE-02

εστία ενεργειακή

εστία ενεργειακή

fire place

fire place

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

860 / 580 / 1800

mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

250

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

240

kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

15.2

kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

71.1

%

12-16

%

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT
NOMINAL HEAT OUTPUT
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

4.2 – 4.5

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.4178 (<1)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

970 / 560 / 1830

mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

250

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

295

kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

15.5

kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

70.1

%

12-16

%

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT
NOMINAL HEAT OUTPUT
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

kg/h

CONSUMPTION PER HOUR

4.6 – 4.7

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.2327 (<1)

13229:2001

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13229:2001

TTC L.T.D. / (NB)1999

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

%

CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

0074 / 18-5-11

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

• Χάλυβας χώρου καύσης 4 mm
Steel combustion chamber 4 mm
• Eπένδυση από μαντέμι στο χώρο καύσης
The combustion chamber is lined with cast iron
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Aποσπώμενες ρόδες για τη μεταφορά
Detachable wheels for transport
• Άγκιστρο για ανύψωση και τοποθέτηση
Hook for lifting and placing

kg/h
%

0108 / 25-7-12

• Χάλυβας χώρου καύσης 4 mm
Steel combustion chamber 4 mm
• Eπένδυση από μαντέμι στο χώρο καύσης
The combustion chamber is lined with cast iron
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Aποσπώμενες ρόδες για τη μεταφορά
Detachable wheels for transport
• Άγκιστρο για ανύψωση και τοποθέτηση
Hook for lifting and placing
Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Σταθερή εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Stable secondary air register – air curtain

Σταθερή εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Stable secondary air register – air curtain

Σταθερή εισαγωγή αέρα τριτογενούς καύσης
Stable tertiary air register

Σταθερή εισαγωγή αέρα τριτογενούς καύσης
Stable tertiary air register

Εξωτερική ρύθμιση κλαπέτου για
μεγαλύτερη θερμαντική απόδοση
και οικονομία στην καύσιμη ύλη
External setting flap for greater heating
efficiency and fuel economy

Εξωτερική ρύθμιση κλαπέτου για
μεγαλύτερη θερμαντική απόδοση
και οικονομία στην καύσιμη ύλη
External setting flap for greater heating
efficiency and fuel economy

Σετ θερμαινόμενου αέρα 300 ή 600 m3/h
Ventilated air kit 300 or 600 m3/h

40

Σετ θερμαινόμενου αέρα 300 ή 600 m3/h
Ventilated air kit 300 or 600 m3/h

41

MT-AE-03

MT-AE-05

εστία ενεργειακή

εστία ενεργειακή

fire place

fire place

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

940 / 735 / 1830

mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

250

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

280

kg

15.46

kw

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

260

kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

29.3

kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

68.2

%

12-16

%

HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

kg/h

CONSUMPTION PER HOUR

8.95 – 9.15

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.2800 (<1)

13240:2001

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13229:2001

TTC L.T.D. / (NB)1999

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

250

NOMINAL HEAT OUTPUT

%

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

APPLIANCE WEIGHT

12-16

0.3407 (<1)

mm

SMOKE OUTLET DIAMETER

%

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

1225 / 770 / 1845

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)

69

4.5 – 4.6

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

%

CO EMISSION (13% Ο2)

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

0081 / 9-11-11

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

• Χάλυβας χώρου καύσης 4 mm
Steel combustion chamber 4 mm
• Eπένδυση από μαντέμι στο χώρο καύσης
The combustion chamber is lined with cast iron
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Aποσπώμενες ρόδες για τη μεταφορά
Detachable wheels for transport
• Άγκιστρο για ανύψωση και τοποθέτηση
Hook for lifting and placing

kg/h
%

0236 / 26-5-14

• Χάλυβας χώρου καύσης 4 mm
Steel combustion chamber 4 mm
• Eπένδυση από μαντέμι στο χώρο καύσης
The combustion chamber is lined with cast iron
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Aποσπώμενες ρόδες για τη μεταφορά
Detachable wheels for transport
• Άγκιστρο για ανύψωση και τοποθέτηση
Hook for lifting and placing
Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Σταθερή εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Stable secondary air register – air curtain

Σταθερή εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Stable secondary air register – air curtain

Σταθερή εισαγωγή αέρα τριτογενούς καύσης
Stable tertiary air register

Σταθερή εισαγωγή αέρα τριτογενούς καύσης
Stable tertiary air register

Εξωτερική ρύθμιση κλαπέτου για
μεγαλύτερη θερμαντική απόδοση
και οικονομία στην καύσιμη ύλη
External setting flap for greater heating
efficiency and fuel economy

Εξωτερική ρύθμιση κλαπέτου για
μεγαλύτερη θερμαντική απόδοση
και οικονομία στην καύσιμη ύλη
External setting flap for greater heating
efficiency and fuel economy

Σετ θερμαινόμενου αέρα 300 ή 600 m3/h
Ventilated air kit 300 or 600 m3/h

42

Σετ θερμαινόμενου αέρα 300 ή 600 m3/h
Ventilated air kit 300 or 600 m3/h

43

MT-AE-06

MT-AE-07

εστία ενεργειακή

εστία ενεργειακή

fire place

fire place

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

1030 / 665 / 1820

mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

250

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

246

kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

27

kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

72

%

12-16

%

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT
NOMINAL HEAT OUTPUT
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

7.8 – 8.0
0.1369 (<1)

CO EMISSION (13% Ο2)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

840 / 570 / 1830

mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

250

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

245

kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

15

kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

69

%

12-16

%

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT
NOMINAL HEAT OUTPUT
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

kg/h

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

4.35 – 4.63

kg/h

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

0.4501 (<1)

%

CONSUMPTION PER HOUR

%

CO EMISSION (13% Ο2)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13229:2001

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13229:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

0200 / 30-6-13

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

• Χάλυβας χώρου καύσης 4 mm
Steel combustion chamber 4 mm
• Eπένδυση από μαντέμι στο χώρο καύσης
The combustion chamber is lined with cast iron
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Aποσπώμενες ρόδες για τη μεταφορά
Detachable wheels for transport
• Άγκιστρο για ανύψωση και τοποθέτηση
Hook for lifting and placing

0080 / 9-11-11

• Χάλυβας χώρου καύσης 4 mm
Steel combustion chamber 4 mm
• Eπένδυση από μαντέμι στο χώρο καύσης
The combustion chamber is lined with cast iron
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Aποσπώμενες ρόδες για τη μεταφορά
Detachable wheels for transport
• Άγκιστρο για ανύψωση και τοποθέτηση
Hook for lifting and placing
Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Σταθερή εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Stable secondary air register – air curtain

Σταθερή εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Stable secondary air register – air curtain

Σταθερή εισαγωγή αέρα τριτογενούς καύσης
Stable tertiary air register

Σταθερή εισαγωγή αέρα τριτογενούς καύσης
Stable tertiary air register

Εξωτερική ρύθμιση κλαπέτου για
μεγαλύτερη θερμαντική απόδοση
και οικονομία στην καύσιμη ύλη
External setting flap for greater heating
efficiency and fuel economy

Εξωτερική ρύθμιση κλαπέτου για
μεγαλύτερη θερμαντική απόδοση
και οικονομία στην καύσιμη ύλη
External setting flap for greater heating
efficiency and fuel economy

Σετ θερμαινόμενου αέρα 300 ή 600 m3/h
Ventilated air kit 300 or 600 m3/h

44

Σετ θερμαινόμενου αέρα 300 ή 600 m3/h
Ventilated air kit 300 or 600 m3/h

45

MT-AE-01 HYDRO
εστία με λέβητα
fire place with boiler
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)

840 / 570 / 1830

mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

250

mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

280

kg

21.4 (14+7)

kw

APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)
SMOKE OUTLET DIAMETER
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY

ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ
CONSUMPTION PER HOUR

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% Ο2)

80.1

%

12-16

%

5.5 – 5.7
0.2471 (<1)

CO EMISSION (13% Ο2)

ENAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13229:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

TTC L.T.D. / (NB)1999

HARMONISED STANDARDS
ACCREDITED LABORATORY

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST REPORT

kg/h
%

0232 / 12-5-14

• Χάλυβας 5 mm και μαντέμι στο χώρο καύσης
Steel combustion chamber 5 mm and cast-iron
• Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750 °C
• Aποσπώμενες ρόδες για τη μεταφορά
Detachable wheels for transport
• Άγκιστρο για ανύψωση και τοποθέτηση
Hook for lifting and placing

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης
221 00 Τρίπολη
τηλ: 2710 222679
fax: 2710 222484
HEATING APPLIANCES
Tripolis Industrial Area
Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Σταθερή εισαγωγή αέρα
δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Stable secondary air register – air curtain

Σταθερή εισαγωγή αέρα τριτογενούς καύσης
Stable tertiary air register

Εξωτερική ρύθμιση κλαπέτου για
μεγαλύτερη θερμαντική απόδοση
και οικονομία στην καύσιμη ύλη
External setting flap for greater heating
efficiency and fuel economy
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gr 221 00 Tripoli, Greece
tel: +30 2710 222 679
fax: +30 2710 222 484

email: inbox@syrios.gr
www.syrios.gr

www.syrios.gr

www.kassavetis.gr

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

