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λέβητες
συμπύκνωσης
αερίου

smart innovation - powerful solution - high efficiency

ULTRABOX

* με εναλλάκτη απο ανοξείδωτο ατσάλι



ΙΝΟΧ
stainless

steel

Εναλλάκτης από
ανοξείδωτο ατσάλι

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

Fire Tube
Design

Cutting Edge

11bar

 40˚C

με εναλλάκτη απο ανοξείδωτο ατσάλι

           ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ



επιδαπέδιοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

ULTRABOX    210
ULTRABOX    255 
ULTRABOX    315
ULTRABOX    420
ULTRABOX    465

ULTRABOX

ULTRABOX

Οι λέβητες ULTRABOX 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 

ανοξέιδωτο ατσάλι και αποτελεί τεχνολογία αιχμης που 

προσφέρει μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικα όπως 

ΔΤ:40οC και 11bar μέγιστη πίεση λειτουργίας στο 

μικρότερο δυνατό μέγεθος. Οι λέβητες ULTRABOX  

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.

ULTRABOX    510
ULTRABOX    630
ULTRABOX    765
ULTRABOX    945
ULTRABOX  1125
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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?


