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Το νέο πρότυπο λέβητα 
συμπύκνωσης.Ενεργε ιακά 
ο ικονομικός κα ι  φ ιλ ικός  προς 
το  χρήστη. 

“Θαυμάσιος” !  Αυτή θα ε ίνα ι  η  πρώτη σας αντ ίδραση όταν 
χρησιμοποιήσετε  τον κα ινούργιο συνδυασμένο λέβητα υψηλής 
απόδοσης-  συμπύκνωσης της  ”Aqua-Max”  στο σπίτ ι  σας.  Πάντα 
η ζέστη που επιθυμε ίτε  σε κάθε χώρο με άφθονο ζεστό νερό τη 
στ ιγμή που το χρε ιάζεστε .  Χωρίς  περίπλοκες συνδέσε ις  κα ι  με  απλή 
εγκατάσταση.  Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργε ιας,  με  αποτέλεσμα 
με ιωμένους λογαριασμούς ηλεκτρ ικού ρεύματος.  Αυτός ε ίνα ι  ο  νέος 
“Aqua-Max” ,  ένας θαυμάσιος συνδυασμένος λέβητας συμπύκνωσης.
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Οι πιο έξυπνες τεχνολογίες σε μία 
συσκευή
Ένας συνδυασμένος λέβητας 

συμπύκνωσης πρέπει να δίνει πρωτίστως 

αυτό για το οποίο προορίζεται: να σας 

παρέχει απόλυτη άνεση στην θέρμανσης 

και άφθονο ζεστό νερό χρήσης. Σε αυτό 

το σημείο δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα 

κατά την ανάπτυξη του Aqua-Max. 

Θέσαμε στον εαυτό μας το ερώτημα: 

«Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε ένα 

συνδυασμένο λέβητα συμπύκνωσης, 

που να παρέχει ακόμη περισσότερη 

άνεση και να είναι ακόμη πιο ενεργειακά 

οικονομικός»; Πετύχαμε να συνδυάσουμε 

τις πιο έξυπνες τεχνολογίες σε μία 

θαυμάσια συσκευή: τον Aqua-Max. Η 

τεχνολογία συμπύκνωσης εκμεταλλεύεται 

την υψηλή θερμοκρασία των καυσαερίων. 

Τα καυσαέρια  ανακυκλώνονται, 

προσδίδοντας την υψηλή θερμοκρασία 

τους στο προς θέρμανση νερό, με 

αποτέλεσμα η έξοδος των καυσαερίων 

προς την ατμόσφαιρα να είναι πολύ 

μικρότερη από αυτή των συμβατικών 

αντίστοιχων συσκευών.

Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης
Με τον Aqua-Max η «Itho» θέτει το νέο 

πρότυπο για ενεργειακά οικονομικούς και 

φιλικούς προς το χρήστη συνδυασμένους 

λέβητες συμπύκνωσης με ψηλή απόδοση 

και υψηλό επίπεδο άνεσης ταυτόχρονα. 

Επικεντρωνόμαστε σε σύγχρονες 

τεχνολογίες λύσεις που αυξάνουν την 

άνεση για συστήματα θέρμανσης. 

Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός 

στον τομέα των συνδυασμένων λεβήτων 

συμπύκνωσης. Μια εξέλιξη για την οποία 

είμαστε υπερήφανοι.

Εξαιρετική άνεση
Υπάρχει πάντα αρκετό ζεστό νερό 

όταν το χρειάζεστε και προσφέρει 

πάντα τη βέλτιστη άνεση για το νερό 

οικιακής χρήσης. Αυτή η άνεση για το 

νερό οικιακής χρήσης υποδιαιρείται 

σε κατηγορίες  παροχής νερού. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η κλάση, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η ποσότητα ζεστού νερού την οποία ο 

λέβητας μπορεί να παρέχει ανά λεπτό. Για 

κάθε κλάση παροχής νερού υπάρχει 

ο αντίστοιχος τύπος ”Aqua-Max”, που 

παρέχει άφθονο ζεστό νερό, ώστε να 

πληρούνται οι απαιτήσεις που έχουν 

τεθεί. Άρα, με αυτό τον τρόπο είστε πάντα 

σίγουροι ότι υπάρχει αρκετό ζεστό νερό. Στον 

“Aqua-Max” είναι επιπλέον ενσωματωμένος 

ένας μεγάλος εναλλάκτης θερμότητα, ο οποίος 

εξασφαλίζει όχι μόνο ότι η απόδοση είναι 

βέλτιστη, αλλά και ότι με αυτό τον τρόπο ο 

λέβητας εξοικονομεί επίσης ενέργεια. Να 

σημειωθεί, το επίπεδο θορύβου του λέβητα 

είναι τόσο χαμηλό, ώστε μόλις που ακούγεται.

Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Ο “Aqua-Max”, ανήκει στους οικονομικότερους 

συνδυασμένους λέβητες συμπύκνωσης που 

κυκλοφορούν σήμερα στο εμπόριο. O “Aqua-

Max” είναι ρυθμιζόμενος λέβητας. Αυτό 

σημαίνει ότι ο λέβητας πάντα ανάβει χαμηλά 

και, ανάλογα με τη ζήτηση, καίει δυνατότερα ή 

χαμηλότερα (inverter). Αυτό διότι η καύση 

σε χαμηλή εστία είναι οικονομικότερη 

από τη διαρκή ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση σε πλήρη ισχύ. Εκτός 

από αυτή την ιδιότητα εξοικονόμησης 

ενέργειας, ο λέβητας έχει επίσης αυτόματη 

ρύθμιση. Ο “Aqua-Max” ρυθμίζεται 

συνεχώς σε αναζήτηση της βέλτιστης 

απόδοσης. Επιπλέον αυτή η επιλογή 

εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της ανάγκης 

για συντήρηση.
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Εύκολος στη χρήση μέσω οθόνης με ένδειξη LED.

«ok» «συμπλήρωση» «Συντήρηση» - ‘σέρβις’

Ευκολία μέσω φιλικότητας προς 
τον χρήστη
Ο “Aqua-Max” συντελεί  στην άνεση, 

την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και 

την ευκολία σας. Ο λέβητας είναι πολύ 

φιλικός προς το χρήστη. Ο πίνακας 

ελέγχου αποτελείται από μια ευκρινή 

οθόνη με ένδειξη “LED”. Αυτή σας λέει σε 

τρεις απλές θέσεις ποια είναι η τρέχουσα 

κατάσταση λειτουργίας του λέβητα: ok, 

συμπλήρωση ή σέρβις. Έτσι βλέπετε εσείς 

οι ίδιοι πότε πρέπει να γίνει συμπλήρωση 

και δεν χρειάζεται να τηλεφωνήσετε σε 

εγκαταστάτη γι’ αυτή την εργασία. Αυτό, 

διότι η συμπλήρωση του “Aqua-Max” με 

νερό εάν απαιτηθεί, γίνεται πολύ απλά και  

χωρίς  να απαιτηθεί  να ανοίξει ο λέβητας. 

Ανοίγοντας τη στρόφιγγα στο κάτω μέρος 

του λέβητα επαναφέρετε πάλι την πίεση 

του νερού στο σωστό επίπεδο. Απίστευτα 

απλό.

Εντυπωσιακή εμφάνιση
Παρόλο που δεν θα τον βλέπετε συχνά, 

ο Aqua-Max είναι κομψός. Ο λέβητας 

έχει πανέμορφο σχεδιασμό, συμπαγή 

μορφή και κατά συνέπεια καταλαμβάνει 

λίγο χώρο. Είναι αξιοθαύμαστο ότι ένας 

τόσο μικρός λέβητας είναι ικανός για τόσο 

μεγάλες αποδόσεις.

Συντήρηση
Ένας λέβητας κεντρικής θέρμανσης 

της “Itho”, όπως ο “Aqua-Max”, απαιτεί 

ελάχιστη συντήρηση και δεν θα χαλάσει 

γρήγορα. 

Ωστόσο, για να διατηρείτε το λέβητα 

κεντρικής θέρμανσης σε άριστη 

κατάσταση, σας συνιστούμε να 

αναθέτετε τη συντήρηση σε έναν 

εγκεκριμένο εγκαταστάτη. Αν παρόλα 

αυτά παρουσιαστεί ελάττωμα, τότε 

αντιμετωπίζεται με εξειδικευμένο τρόπο. 

Στη διεύθυνση www.gazpro.gr θα 

βρείτε σίγουρη λύση στο πιθανό 

πρόβλημά σας.
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Εγγύηση
Η περίοδος εγγύησης για τον Aqua-Max 

της Itho είναι 3 έτη από την έναρξη 

χρήσης της συσκευής. Κατά την εν 

λόγω περίοδο, όχι μόνο το κόστος 

των εξαρτημάτων, αλλά και το 

κόστος μετακίνησης του τεχνικού 

και το κόστος εργασίας βαρύνουν 

στο σύνολό τους εμάς. Επιπλέον, 

για τον εναλλάκτη θερμότητας από 

ανοξείδωτο χάλυβα ισχύει πρόσθετη 

εγγύηση. Με αυτό τον τρόπο 

εξασφαλίζετε επίσης τη βέλτιστη 

ποιότητα και σας απαλλάσσουμε 

από τις έγνοιες!

Περισσότερες πληροφορίες
Ανακαλύψτε εσείς οι ίδιοι τις 

θαυματουργές ικανότητες του 

Aqua-Max. Για περισσότερες 

πληροφορίες ή για να πάρετε 

προσφορά απευθυνθείτε σε 

εγκεκριμένο εγκαταστάτη στην 

περιοχή σας ή ανατρέξτε στη 

διεύθυνση www.itho.nl για τα 

επίσημα σημεία πώλησης της Itho. 

Αν θέλετε περισσότερες τεχνικές 

πληροφορίες ή επιθυμείτε μια 

προσφορά από την Itho, τότε 

επικοινωνήστε μαζί μας, τηλέφωνο 

(010) 427 89 10.



6



P545B1E351/1009/W
B

Climate 
        for Life.

Στην Itho προσπαθούμε καθημερινά 

να προσφέρουμε ένα πιο ευχάριστο 

περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας 

στους ανθρώπους. Με καινοτόμες 

λύσεις σε συστήματα κλιματισμού. 

Λύσεις για θερμοκρασία, καθαρό 

αέρα και ζεστό νερό στο σπίτι σας. 

Σε αυτές συνδυάζουμε αρμονικά τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον. Θέλουμε 

να ζούμε σε ένα πιο άνετο και υγιεινό 

περιβάλλον. Και ταυτόχρονα θέλουμε 

να έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση 

ενέργειας. Η Itho δείχνει ότι αυτές οι 

δύο φαινομενικές αντιφάσεις μπορούν 

εύκολα να συνδυαστούν . Η τεχνολογία 

και οι καινοτομίες μας είναι διαρκώς 

στραμμένες προς τα εκεί. Με σεβασμό 

για τον κόσμο γύρω μας. Και με τις 

επιθυμίες σας ως πηγή έμπνευσης. Η 

Itho εργάζεται συνεχώς πάνω σε αυτό: 

‘Climate for life’.

Itho bv
Adm. de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam
Τ.Θ. 21
3100 HB Schiedam
www.itho.nl


