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smart innovation - powerful solution - high efficiency

* με εναλλάκτη αλουμινίου/πυριτίου



Al
/Si

Εναλλάκτης από κράμα 
αλουμινίου/πυριτίου

Οικολογικοί λέβητες 
Κλάση 5 NOx  

Καυστήρας προανάμιξης
υψηλής απόδοσης

Πιστοποίηση
CE 

Δυνατότητα ελέγχου 
μέσω internet

Βαθμός απόδοσης 
εως 110% 

Ενεργειακή πιστοποίηση 
4 αστέρων

Χαμηλή κατανάλωση & 
εξοικονόμηση ενέργειας

Εύκολη και οικονομική 
συντήρηση

110%

οι ειδικοί 
στην κατασκευή

επιδαπέδιων 
λέβητων αερίου 
συμπύκνωσης

με εναλλάκτη απο αλουμίνιο/πυρίτιο

           ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ



επιδαπέδιοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

ALUBOX   250
ALUBOX   300
ALUBOX   350 
ALUBOX   430
ALUBOX   535
ALUBOX   640
ALUBOX   700
ALUBOX   880
ALUBOX 1065

Οι λέβητες ALUBOX της Gassero αλλάζουν τα δεδομένα στους επιδαπέδιους 

λέβητες συμπύκνωσης και απαντούν στις απαιτήσεις της αγοράς για ποιοτικά 

συστήματα με ελάχιστη κατανάλωση αερίου, υψηλό βαθμό απόδοσης και μέγιστη 

εξοικονόμηση με σεβασμό στο περιβαλλον.

Ο νέος εναλλάκτης θερμότητας κατασκευάζεται από ειδικό κράμα αλουμινίου (Al) 

και πυριτίου (Si) και προσφέρει εκπληκτική αντοχή και απόδοση σε πολύ μικρές 

διαστάσεις. Οι λέβητες ALUBOX διαθέτουν καυστήρα προανάμιξης από ανοξείδωτο 

ατσάλι που εγγυάται υψηλή απόδοση, αθόρυβη λειτουργία και χαμηλές εκπομπές 

ρύπων επιτρέποντας την επίτευξη βαθμού απόδοσης εως 110% με τις χαμηλότερες 

εκπομπές ΝΟx Κλάσης 5 (EN 297).

Σε όλους τους λέβητες περιλαμβάνεται ο ψηφιακός ελεγκτής SIEMENS με 

ενσωματωμένη αντιστάθμιση η οποία προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ του 

λέβητα με την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος για ακόμη μεγαλύτερη 

εξοικονόμηση καυσίμου και μπορει να ελέγξει έως 16 λέβητες σε συστοιχία.

Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και διαθέτοντας την μεγαλύτερη γκάμα 

λεβήτων, με ισχύ απο 70 KW- 2.200 KW, οι επιδαπέδιοι λέβητες συμπύκνωσης 

ALUBOX της Gassero είναι ικανοί να καλύψουν κάθε απαίτηση για οικιακή ή 

βιομηχανική εφαρμογή.
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εθνική πινακοθήκη
Η εθνική πινακοθήκη εκσυγχρονίζεται.
Ο εμπνευσμένος σχεδιασμός της νέας 
Εθνικής Πινακοθήκης αλλάζει όχι μόνο την 
λειτουργία και την όψη της προσαρμόζοντάς 
την στη μουσειολογική και αισθητική 
αντίληψη του 21ου αιώνα αλλά και το 
μηχανολογικό εξοπλισμό εγκαθιστώντας ότι 
πιο σύγχρονο.

Η ανάδοχος κατασκευάστρια εταιρεία, 
η οποία έχει επιλεγεί κατόπιν  διεθνούς 
διαγωνισμού, επέλεξε για το μεγαλύτερο 
εργο  εφαρμογής λεβήτων  συμπύκνωσης 
με τεχνολογία αλουμινιου -πυριτίου στην 
Ελλάδα, λέβητες συμπύκνωσης ALUBOX 
της GASSERO συνολικής ισχύος 2.9MW! 
Εσείς τι θα επιλέξετε?


