
Κομψές μονάδες fan coil με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα

FLAT 2 - 5 kW

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  Κάλυμμα κομψού σχεδιασμού
  Πτερύγιο εξόδου αέρα με μικροδιακόπτη
  Τμήματα από πλαστικό ABS UV-stabilized
  Αναστρέψιμες υδραυλικές συνδέσεις
  Κινητήρας 3 ή 6 ταχυτήτων (επιλογή)
  Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες από πλαστικό ABS 
  Δυνατότητα ενσωμάτωσης στο κεντρικό λογισμικό 

διαχείρισης ERGO
  Δυνατότητα ενσωμάτωσης ιονιστή

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

FLAT L
Τοποθέτηση σε τοίχο (με ή χωρίς πόδια), με 
κάλυμμα και κάθετη παροχή αέρα.

FLAT U
Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή, με κάλυμμα, 
κάθετη παροχή αέρα και μπροστινή γρίλια 
εισαγωγής αέρα με ενσωματωμένα φίλτρα.

Galletti Flat: ο απόλυτος 
συνδυασμός απόδοσης  και 
καλαισθησίας

 Η μονάδα FLAT της Galletti έχει σχεδιαστεί ώστε να 
προσφέρει υψηλή απόδοση και σε συνδυασμό με τα 
μοναδικά σχεδιαστικά του χαρακτηριστικά τοποθετείται 
στην κορυφή της κατηγορίας του. 
Η μοναδικότητα της μονάδας FLAT έγκειται στη χρήση 
υλικών υψηλής ποιότητας - τα οποία συνεισφέρουν στη 
στιβαρή κατασκευή του - και στην εγγύηση της υψηλής 
απόδοσης σε βάθος χρόνου.
Η μονάδα βελτιστοποιεί τη διανομή του αέρα χάρη στο 
ενσωματωμένη γρίλια εξόδου αέρα το οποίο καθιστά    
δυνατή την κατεύθυνση του αέρα σε 4 διευθύνσεις. 
Το κύριο πτερύγιο/καπάκι αέρα είναι εξοπλισμένο με 
μικροδιακόπτη το οποίο απενεργοποιεί τον ανεμιστήρα 
και τις βαλβίδες όταν αυτό κλείσει. Το καπάκι είναι 
χρήσιμο για την αποφυγή συσσώρευσης σκόνης σε 
περιόδους μη χρήσης. 
Η χρήση τμημάτων από πλαστικό ABS UV-stabilized για 
την κατασκευή του καλύμματος και του αντιστατικού ABS 
στη διάταξη του ανεμιστήρα  (κιβώτιο και φυγοκεντρικός 
ανεμιστήρας) εγγυώνται ότι το προϊόν θα διατηρήσει 
αμετάβλητα τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά και τα 
χαμηλά επίπεδα θορύβου καθ’όλη την ωφέλιμη ζωή του. 
Έχει δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα στο σχεδιασμό  της διάταξης 
του ανεμιστήρα, το οποίο εγγυάται εξαιρετικά χαμηλή 
στάθμη θορύβου και στις δύο εκδόσεις με τον κινητήρα 
3 αλλά και 6 ταχυτήτων. To σκεπτικό της κατασκευής του 
παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν μοντέλα 
για κάθετη και για οριζόντια τοποθέτηση: 2 εκδόσεις 
καθιστούν δυνατό το FLAT να τοποθετείται στο δάπεδο, 
τοίχο και οροφή.

ERGO
λογισμικό 

διαχείρισης

2-σωλήνιο
σύστημα

4-σωλήνιο 
σύστημα

Κάθετη 
τοποθέτηση

Οριζόντια 
τοποθέτηση

Φυγοκε-
ντρικός 

ανεμιστήρας
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ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Κάλυμμα

Ανεμιστήρες

Δομή

Ηλεκτρικός κινητήρας

Εναλλάκτης θερμότητας

Χρώμα RAL9010,  μπροσ τινό 
κάλυμμα από φύλλα χάλυβα. Τα 
πλαϊνά καλύμματα και η επάνω 
γρίλια με κάλυμμα σε κάθε της 
πλευρά κατασκευασμένη από 
πλαστικό ABS UV-stabilised ώστε 
να παραμείνει το χρώμα άθικτο 
κατά την πάροδο του χρόνου.Η 
επάνω  ρυθμι ζόμενη γρί λι α 
αποτελείται από ένα πτερύγιο/
καπάκι. Αυτό είναι εξοπλισμένο 
με μικροδιακόπτη το οποίο 
απενεργοποιεί τον ανεμιστήρα 
και τις βαλβίδες όταν κλείσει.

Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες 
διπλής αναρρόφησης, στατικά 
και δυναμικά ισορροπημένοι, 
κατασκευασμένοι από  αντι-
στατικό πλαστικό τύπου ABS. 
Οι ανεμιστήρες στεγάζονται 
σε ένα πλέγμα  από πλαστικό 
ABS σχεδιασμένο για υψηλή 
αππόδοση και για μείωση του 
θορύβου.

Κατασκευασμένο από γαλ-
βανισμένα φύλλα χάλυβα 
μεγάλου πάχους, με θερ-
μομόνωση και ηχομόνωση  
κλασης 1 (self-extinguishing 
panels). Η έκδοση FLAT U 
έχουν δύο λεκάνες συλλογής 
συμπυκνωμάτων (για οριζόντια 
ή κάθετη τοποθέτηση).

Είναι εγκατεστημένος σε αντικραδασμικά εδράσεως, με μόνιμα 
ενεργοποιημένο πυκνωτή και θερμική προστασία των τυλιγμάτων, και 
είναι άμεσα συζευγμένο με τους ανεμιστήρες. Είναι διαθέσιμο σε έκδοση 3 
ή 6 ταχυτήτων με σκοπό να καλύπτει όλες τις εξατομικευμένες ανάγκες  ως 
προς την απόδοση, την αθόρυβη λειτουργία και ενερεγιακή κατανάλωση.

Υψηλής α πόδοσ ης εν αλ-
λάκτης θερμότητας κατα-
σκευασμένος από σωλήνες 
χαλκού και πτερύγια αλου-
μινίου, παρέχονται με ορει-
χάλκινες συνδέσεις και βαλβίδα 
εξαερισμού. Οι υδραυλικές 
σ υ ν δ έ σ ε ι ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α 
τ ο π ο θ ε τ η θ ο ύ ν  δ ε ξ ι ά  ή 
αριστερά. Κατόπιν ζήτησης είναι 
δυνατόν να τοποθετηθεί ένας 
έξτρα εναλλάκτης θερμοτητας 
για 4-σωλήνια συστήματα.

Φίλτρο αέρα

Πλενόμενο κυψελωτό φίλτρο 
αέρα από πολυπροπυλένιο, 
που αποσπάται εύκολα για τις 
λειτουργίες συντήρησης. Στις 
εκδόσεις FU και FB τα φίλτρα 
αέρα είναι τοποθετημένα στη 
γρίλια εισαγωγής αέρα.  

AΞΕΣΟΥΑΡ
Ηλεκτρομηχανικά χειριστήρια 

CB Χειριστήριο 3 ταχυτήτων για ενσωμάτωση στη μονάδα.

TIB
Χειριστήριο 3 ταχυτήτων, θερμοστάτης και διακόπτης 
λειτουργίας θέρους/χειμώνα για ενσωμάτωση στη μονάδα.

TC
Θερμοστάτης επαφής στοιχείου για την ελάχιστη θερμοκρασία 
νερού στη θέρμανση. 

CD Χωνευτό χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων.
CDE Χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων.

TD
Χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων, θερμοστάτης και διακόπτης 
λειτουργίας θέρους/χειμώνα.

TDC Χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων και θερμοστάτης

TD4T
Χειριστήριο τοίχου, θερμοστάτης και διακόπτης λειτουργίας 
θέρους/χειμώνα για τον έλεγχο των ανεμιστήρων και των 
βαλβίδων

Ηλεκτρονικά χειριστήρια με μικροεπεξεργαστή

MCBE Ηλεκτρονικό χειριστήριο MYCOMFORT BASE με οθόνη.

MCME Ηλεκτρονικό χειριστήριο MYCOMFORT MEDIUM με οθόνη.

MCLE Ηλεκτρονικό χειριστήριο MYCOMFORT LARGE με οθόνη.

EVO Χειριστήριο αποστάσεως EVO με μικροεπεξεργαστή

KBFLAE Κιτ για ενσωματωμένη τοποθέτηση χειριστηρίου στη μονάδα

MCSWE
Αισθητήρας νερού για τα ψηφιακά χειριστήρια: MYCOMFORT 
BASE, MEDIUM, LARGE, LED503 και EVO

MCSUE
Αισθητήρας υγρασίας για τα ενσωματωμένα χειριστήρια: EVO, 
MYCOMFORT MEDIUM και LARGE

LED503 Χωνευτό ηλεκτρονικό χειριστήριο τοίχου LED503 με οθόνη

Διατάξεις

KP
Διάταξη για παράλληλη σύνδεση έως 4 μονάδων fan coil σε 
ένα χειριστήριο

Επιπρόσθετος εναλλάκτης θερμότητας για 4-σωλήνια συστήματα

DF
Επιπρόσθετος εναλλάκτης θερμότητας μίας σειράς για 
4-σωλήνια συστήματα 

Στηρίγματα και πάνελς

ZL Ζεύγος ποδιών στήριξης και καλύμματος σωλήνων νερού

PV
βαμμένο κάλυμμα πλάτης για μοντέλα κάθετης τοποθέτησης 
με κάλυμμα

PH Βαμμένο κάλυμμα πλάτης για μοντέλα οριζόντιας τοποθέτησης

Βαλβίδες

KVK
2 ή 3-οδη βαλβίδα με εκκινητήρα  ON/OFF ή ρυθμιζόμενο 
ηλεκτροθερμικό κινητήρα και υδραυλικό κιτ για τον στάνταρτ 
εναλλάκτη θερμότητας

VKDF
2 ή 3-οδη βαλβίδα με εκκινητήρα  ON/OFF ή ρυθμιζόμενο 
ηλεκτροθερμικό κινητήρα και υδραυλικό κιτ για τον 
επιπρόσθετο εναλλάκτη θερμότητας DF

Βοηθητικές λεκάνες συλλογής συμπυκνωμάτων, μονωτικά κελύφη

BV
Βοηθητική λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για fan coil 
κάθετης τοποθέτησης

BH
Βοηθητική λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για fan coil 
οριζόντιας τοποθέτησης

GIVK Mονωτικό κέλυφος βαλβίδας
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Κωδικός Περιγραφή
FLAT

FLAT L FLAT U

Ηλεκτρομηχανικά χειριστήρια

CB Χειριστήριο 3 ταχυτήτων  για ενσωμάτωση στη μονάδα  

TIB Χειριστήριο 3 ταχυτήτων, θερμοστάτης και διακόπτης λειτουργίας χειμώνα/θέρους για ενσωμάτωση στη μονάδα  

TC Θερμοστάτης επαφής στοιχείου για την ελάχιστη θεμρόκρασία νερού στη θέρμανση (42°C) για τα χειριστήρια  

CD Χωνευτό χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων  

CDE Χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων  

TD Χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων, θερμοστάτης και διακόπτης λειτουργίας θέρους/χειμώνα  

TDC Χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων και θερμοστάτης  

TD4T
Χειριστήριο τοίχου, θερμοστάτης και διακόπτης λειτουργίας θέρους/χειμώνα για τον έλεγχο των ανεμιστήρων και των 
βαλβίδων  

Ηλεκτρονικά χειριστήρια με μικροεπεξεργαστή

MCBE Ηλεκτρονικό χειριστήριο MYCOMFORT BASE με οθόνη  

MCME Ηλεκτρονικό χειριστήριο MYCOMFORT MEDIUM με οθόνη  

MCLE Ηλεκτρονικό χειριστήριο MYCOMFORT LARGE με οθόνη  

EVO Χειριστήριο αποστάσεως EVO CLOCK  

KBFLAE
Κιτ για την ενσωμάτωση στη μονάδα FLAT ( 1 αισθητήρας αέρα + βάση ενσωμάτωσης χειρ. + πλαίσιο της οθόνης LCD  + κιτ 
καλωδίων)  

MCSWE Αισθητήρας νερού για τα χειριστήρια: EVO, MYCOMFORT και LED503  

MCSUE Αισθητήρας υγρασίας για τα χειριστήρια: EVO, MYCOMFORT MEDIUM και LARGE  

LED503 Χωνευτό ηλεκτρονικό χειριστήριο τοίχου LED503 με οθόνη  

Πίνακας ελέγχου

KP Διάταξη για παράλληλη σύνδεση έως 4 μονάδων fan coil σε ένα χειριστήριο  

Επιπρόσθετος εναλλάκτης θερμότητας για 4-σωλήνια συστήματα

DF Επιπρόσθετος εναλλάκτης θερμότητας μίας σειράς για 4-σωλήνια συστήματα  

Ποδαράκια και καλύμματα

ZL Ζεύγος ποδιών στήριξης 

PV  Βαμμένο κάλυμμα πλάτης για μοντέλα κάθετης τοποθέτησης  

PH  Βαμμένο κάλυμμα πλάτης για μοντέλα οριζόντιας τοποθέτησης  

Βαλβίδες

KVK 2 ή 3-οδη βαλβίδα με ενεργοποιητή και υδραυλικό κιτ για τον στάνταρτ εναλλάκτη θερμότητας  

VKDF 2 ή 3-οδη βαλβίδα με ενεργοποιητή και υδραυλικό κιτ για τον επιπρόσθετο εναλλάκτη θερμότητας  

Βοηθητική λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων και μονωτικό κέλυφος

BV Βοηθητική λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για fan coil κάθετης τοποθέτησης  

BH  Βοηθητική λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για fan coil οριζόντιας τοποθέτησης  

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Tα χειριστήρια που προορίζονται για τοποθέτηση στη μονάδα μπορούν να εγκατασταθούν από εμάς χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Επιπλέον, οι υδραυλικές 
συνδέσεις (εργοστασιακά στα αριστερά της μονάδας) μπορούν να τοποθετηθούν δεξιά χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Τα παραπάνω 
υλοποιούνται κατόπιν ζήτησης τη στιγμή της παραγγελίας των μονάδων.  

My Comfort EVOLED TIB
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Aξεσουάρ: ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Χειριστήρια

Περιγραφή FLAT L FLAT U

CB
Χειριστήριο 3 ταχυτήτων για ενσωμάτωση στη μονάδα

κωδ. FYCB FYCB

€ 23 23

TIB
Χειριστήριο 3 ταχυτήτων, θερμοστάτης και διακόπτης λειτουργίας θέρους/χειμώνα για ενσωμάτωση στη μονάδα

κωδ. FYTIB FYTIB

€ 52 52

TC
Θερμοστάτης επαφής στοιχείου για την ελάχιστη θερμοκρασία νερού στη θέρμανση (42°C)

κωδ. EYTC EYTC

€ 25 25

MCBE
Ηλεκτρονικό χειριστήριο MyComfort Base με οθόνη

κωδ. EYMCBE EYMCBE

€ 94 94

MCME
Ηλεκτρονικό χειριστήριο MyComfort Medium με οθόνη

κωδ. EYMCME EYMCME

€ 121 121

MCLE
Ηλεκτρονικό χειριστήριο MyComfort Large με οθόνη

κωδ. EYMCLE EYMCLE

€ 173 173

KBFLAE
Κιτ για την ενσωμάτωση στη μονάδα FLAT ( 1 αισθητήρας αέρα + βάση ενσωμάτωσης χειρ. + πλαίσιο της οθόνης LCD  + 
κιτ καλωδίων) 

κωδ. FYKBFLAE FYKBFLAE

€ 20 20

DIST
Πλαίσιο τοποθέτησης χειριστηρίου MYCOMFORT για το κρύψιμο των καλωδίων

κωδ. EYDIST EYDIST

€ 9 9

LED503
Χωνευτό ηλεκτρονικό χειριστήριο τοίχου LED503 με οθόνη

κωδ. EYLED503 EYLED503

€ 97 97

COB
Πλαίσιο χειριστηρίου LED503 - RAL9005 μαύρο

κωδ. EYCOB EYCOB

€ 8 8

COG
Πλαίσιο χειριστηρίου LED503 - RAL9003 γκρι

κωδ. EYCOG EYCOG

€ 8 8

COW
Πλαίσιο χειριστηρίου LED503 - RAL7031 λευκό

κωδ. EYCOW EYCOW

€ 8 8

MCSWE
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ για τα χειριστήρια MYCOMFORT BASE, MYCOMFORT MEDIUM, MYCOMFORT LARGE και LED503.

κωδ. EYMCSWE EYMCSWE

€ 17 17

MCSUE
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ για τα χειριστήρια MYCOMFORT MEDIUM και MYCOMFORT LARGE

κωδ. EYMCSUE EYMCSUE

€ 22 22

EVODISP
Χειριστήριο αποστάσεως για τοποθέτηση σε τοίχο EVO CLOCK

κωδ. EYEVODISP EYEVODISP

€ 133 133

EVOBOARD
Πλακέτα ηλεκτρικού κυκλώματος EVO 230V για ενσωματωμένη τοποθέτηση

κωδ. EYEVOBOARD EYEVOBOARD

€ 124 124

KP
Διάταξη για παράλληλη σύνδεση έως 4 μονάδων fan coil σε ένα χειριστήριο 

κωδ. EYKP EYKP

€ 135 135

CD
Χωνευτό χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων

κωδ. EYCD EYCD

€ 20 20

CDE
Χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων

κωδ. EYCDE EYCDE

€ 31 31

TD
Χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων , θερμοστάτης και διακόπτης λειτουργίας θέρους/χειμώνα

κωδ. EYTD EYTD

€ 68 68

TDC
Χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων και θερμοστάτης

κωδ. EYTDC EYTDC

€ 75 75

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Tα χειριστήρια που προορίζονται για τοποθέτηση στη μονάδα μπορούν να εγκατασταθούν από εμάς χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Επιπλέον, οι υδραυλικές 
συνδέσεις (εργοστασιακά στα αριστερά της μονάδας) μπορούν να τοποθετηθούν δεξιά χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Τα παραπάνω 
υλοποιούνται κατόπιν ζήτησης τη στιγμή της παραγγελίας των μονάδων.  
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Oνομαστικά τεχνικά χαρακτηριστικά

FLAT 10 20 30 40

Ταχύτητα ανεμιστήρα min med max min med max min med max min med max

Ολική ψυκτική ισχύς(1)  (E) kW 1,30 1,46 1,93 1,39 1,74 2,27 1,47 2,04 2,71 1,69 2,32 2,92

Αισθητή ψυκτική ισχύς (1)  (E) kW 0,95 1,06 1,40 1,04 1,32 1,72 1,12 1,57 2,09 1,30 1,79 2,25

Παροχή νερού(1) l/h 223 252 331 239 299 389 252 349 464 292 400 500

Πτώση πίεσης νερού (1) (E) kPa 5 6 10 6 8 13 3 4 7 4 6 10

Θερμική ισχύς (2)  (E) kW 1,57 1,75 2,31 1,81 2,19 2,86 1,85 2,46 3,27 2,10 2,78 3,48

Πτώση πίεσης νερού (2)  (E) kPa 4 5 9 5 7 11 2 4 6 3 5 8

Θερμική ισχύς (3) kW 2,64 2,95 3,89 3,07 3,71 4,84 3,15 4,16 5,51 3,58 4,70 5,86

Παροχή νερού (3) l/h 230 259 342 270 328 425 277 364 482 313 414 515

Πτώση πίεσης νερού (3) kPa 4 5 8 5 7 12 2 4 6 3 5 8

Παροχή αέρα m3/h 197 226 305 216 284 378 240 344 467 283 407 520

Ηλεκτρική ισχύς (E) W 19 23 33 25 38 57 28 43 57 29 45 60

Στάθμη ηχητικής ισχύος (4)  (E) dB/A 32 36 44 38 44 50 30 38 44 33 42 48

Θερμική ισχύς επιπρόσθετου στοιχείου θερμ. (3)  (E) kW 1,54 1,66 2,01 1,64 1,88 2,24 2,02 2,42 2,95 2,22 2,67 3,11

Παροχή νερού (3) l/h 137 144 176 144 166 198 176 212 259 194 234 274

Πτώση πίεσης νερού (3)  (E) kPa 4 4 6 4 5 7 8 11 15 9 13 17

FLAT 50 60 70

Ταχύτητα ανεμιστήρα min med max min med max min med max

Ολική ψυκτική ισχύς(1)  (E) kW 2,08 2,61 3,32 2,24 2,97 4,16 2,56 3,35 4,46

Αισθητή ψυκτική ισχύς (1)  (E) kW 1,65 2,06 2,60 1,80 2,39 3,37 2,08 2,75 3,70

Παροχή νερού(1) l/h 356 446 569 356 446,4 569 439 576 767

Πτώση πίεσης νερού (1) (E) kPa 3 4 6 3 5 8 4 6 11

Θερμική ισχύς (2)  (E) kW 2,67 3,20 4,03 3,10 3,97 5,47 3,49 4,44 5,88

Πτώση πίεσης νερού (2)  (E) kPa 2 3 5 2 4 7 3 5 9

Θερμική ισχύς (3) kW 4,57 5,43 6,82 5,37 6,81 9,35 6,03 7,61 10,1

Παροχή νερού (3) l/h 400 475 598 400 475 598 529 666 882

Πτώση πίεσης νερού (3) kPa 3 3 5 3 5 8 4 6 10

Παροχή αέρα m3/h 370 466 593 406 552 800 482 659 911

Ηλεκτρική ισχύς (E) W 40 56 75 38 58 88 41 65 96

Στάθμη ηχητικής ισχύος (4)  (E) dB/A 36 42 50 42 48 56 43 51 58

Θερμική ισχύς επιπρόσθετου στοιχείου θερμ. (3)  (E) kW 2,92 3,28 3,84 3,09 3,60 4,47 3,41 3,96 4,77

Παροχή νερού (3) l/h 256 288 338 256 288 338 299 346 418

Πτώση πίεσης νερού (3)  (E) kPa 3 3 4 3 4 5 3 4 6

(1) Θερμοκρασία νερού 7-12°C, θερμοκρασία αέρα D.B. 27°C, W.B. 19°C (47% σχετική υγρασία)
(2) Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 50°C, παροχή νερού ίδια με αυτήν της ψύξης, θερμοκρασία αέρα 20°C
(3) Θερμοκρασία νερού 70 / 60°C, θερμοκρασία αέρα 20°C
(4) Ηχητική ισχύς υπολογισμένη βάσει των προτύπων ISO 3741 και ISO 3742
(E) Δεδομένα πιστοποιημένα κατά EUROVENT
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FLAT L

FLAT U

Σχέδια και διαστάσεις

FLAT L - U 10 20 30 40 50 60 70

A 534 534 704 704 874 874 874

L 820 820 990 990 1160 1160 1160

1 - Υδραυλικές συνδέσες (θηλυκή σύνδεση), για τον στάνταρτ 
εναλλάκτη θερμότητας 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

2 - Υδραυλικές συνδέσες (θηλυκή σύνδεση), για τον 
επιπρόσθετο εναλλάκτη θερμότητας 

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

3 - Σωληνάκι αποχέτευσης για κάθετη τοποθέτηση 16 16 16 16 16 16 16

Διάμετρος σωλήνα αποχέτευσης για οριζόντια τοποθέτηση 17 17 17 17 17 17 17
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