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Ελεγκτές Τζακιών, Λεβήτων Ξύλου, Λεβήτων Βιομάζας
Τα τελευταία χρόνια οι εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης κατέκτησαν μεγάλο μέρος της αγοράς. Μορφές καυσίμων που
κάποτε ήταν ξεχασμένες ή παραμελημένες έγιναν πάλι αντικείμενο ενδιαφέροντος μετά τη δραματική αύξηση της τιμής
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Τα τζάκια (απλά, αερόθερμα ή καλοριφέρ) και οι λέβητες που καίνε ξύλο, πυρηνόξυλο, πυρήνα, Pellet κ.α. γίνονται
πλέον δημοφιλή και κερδίζουν τη θέση που τους αξίζει στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Δυστυχώς η καύση ξύλου διαφέρει πολύ από αυτή των ορυκτών καυσίμων με συνέπεια η λειτουργία του λέβητα να
απαιτεί μεγάλη προσοχή και επιμέλεια για να διασφαλιστούν η απόδοση, η ομοιόμορφη καύση και η απροβλημάτιστη
λειτουργία του συστήματος.
Μερικά από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η καύση βιομάζας είναι:


Υγροποιήσεις



Επικαθήσεις πίσσας



Ατελής καύση, αιθάλη



Υπερθέρμανση, ατμοποίηση



Άσκοπη λειτουργία ενώ δε χρειάζεται



Αναίτια διακοπή της καύσης



Ενοχλητική ροή αέρα

Η Charmeg μετά από μελέτη χρόνων παρουσιάζει σήμερα μια συγκεντρωμένη σειρά συσκευών που απευθύνονται στην
καύση του ξύλου και των υποπροϊόντων του.
MP-T+ Ψηφιακός Επίτοιχος Ελεγκτής για Απλά Υδροθερμικά Τζάκια (καλοριφέρ)
Vario Hydro Ψηφιακός Ελεγκτής Ράγας για Σύνθετες Εγκαταστάσεις Υδροθερμικών Τζακιών
Vario Air Εντοιχιζόμενος Ψηφιακός Ελεγκτής Αερόθερμων Τζακιών
SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Ξύλου
SFBC +F Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Ξύλου και Pellet

MP-T+

Χαρακτηριστικά

Ψηφιακός Επίτοιχος Ελεγκτής για
Απλά Υδροθερμικά Τζάκια
(καλοριφέρ)
Τα απλά υδροθερμικά τζάκια μπορούν να
διοχετεύσουν τη θερμότητα που παράγουν στο
υπάρχον σύστημα θέρμανσης.
Ο ΜP-T+ είναι ο αυτοματισμός που επιτρέπει τη

 Προστατεύει το τζάκι από υγροποιήσεις
 Απλός χειρισμός & εγκατάσταση

και επικόλληση υποπροϊόντων κάυσης

 Φωτεινή οθόνη ορατή και στο σκοτάδι

(πίσσα)

 Διακριτική σχεδίαση ιδανική για κάθε χώρο
 Ψηφιακή συσκευή με αναλλοίωτη ακρίβεια
και αξιοπιστία
 Κρυφά όρια μέγιστης και ελάχιστης ρύθμισης
για περισσότερη ασφάλεια

σύνδεση αυτή με τρόπο αποτελεσματικό και

 Ρυθμιζόμενο διαφορικό λειτουργίας

ασφαλή.

 Μέγιστη θερμοκρασία ρύθμισης 95

Ο χρήστης μπορεί να βλέπει από το χώρο του τη
θερμοκρασία νερού και να ρυθμίζει τη λειτουργία
του συστήματος
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Ενδεικτικές εφαρμογές

 Αποφορτίζει τον υδροθάλαμο και
αποτρέπει τις ατμοποιήσεις

Vario Hydro
Ψηφιακός Ελεγκτής Ράγας για
Σύνθετες Εγκαταστάσεις
Υδροθερμικών Τζακιών
Σε σύνθετες εγκαταστάσεις υδροθερμικών
τζακιών (καλοριφέρ) η αρμονική λειτουργία των
υποσυστημάτων είναι κρίσιμη για την ασφάλεια

Χαρακτηριστικά

 Προστασία από υγροποιήσεις, διάβρωση και
και στο σκοτάδι (LCD)

 Πλήρης παραμετροποίηση μέσω απλού
μενού ρύθμισης
 Ψηφιακή συσκευή με αναλλοίωτη ακρίβεια
και αξιοπιστία

 Ελέγχει κυκλοφορητές, εναλλάκτες, δοχεία
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αποθήκευσή της στο δοχείο αδράνειας

ακολουθούμενες τοπολογίες εγκατάστασης

Ο ελεγκτής Vario Hydro αναλαμβάνει την

τζάκι να είναι στιγμή απόλαυσης και ξεγνοιασιάς.

 Αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας και

 Προσαρμογή στις περισσότερες

 Ηχητικός συναγερμός

απαιτούνται ώστε η κάθε στιγμή μπροστά στο

πίσσα

 Φωτεινή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων ορατή

και την απόδοση.

εκτέλεση όλων των λειτουργιών που

Ενδεικτικές εφαρμογές

αδρανείας



Λειτουργία του εναλλάκτη για μεγιστοποίηση
της απόδοσης

Χαρακτηριστικά

Vario Air
Εντοιχιζόμενος Ψηφιακός Ελεγκτής
Αερόθερμων Τζακιών

 Σε κατοικίες με αερόθερμο τζάκι που
άρτιο αποτέλεσμα (λευκό, μπεζ, χρυσαφί ματ,
aluminum ματ)
 Προσαρμόζεται σε γυψοσανίδα ή τοίχο
 Φωτεινή οθόνη ορατή και στο σκοτάδι

ενέργειά του αποτελεσματικά στο χώρο που

 Τρείς (3) τρόποι λειτουργίας Αuto, Man, Stby

βρίσκεται αλλά και σε ολόκληρο το σπίτι μέσω

 Πλήρης παραμετροποίηση μέσω απλού

αεραγωγών αυξάνοντας την απόδοση και

μενού ρύθμισης για το χρήστη και κρυφού

εξοικονομώντας καύσιμη ύλη.

μενού για τον εγκαταστάτη.

Ο Vario Air παρακολουθεί διαρκώς τη λειτουργία

 Ηχητικός συναγερμός

του τζακιού και μεταβάλλει με τρόπο ομαλό τις

 Ελέγχει φυσητήρες θερμού αέρα με απόλυτα

επιτυγχάνοντας ήσυχη, οικονομική και διακριτική
λειτουργία.
Ταυτόχρονα προστατεύει την εγκατάσταση από
υπερθέρμανση.

www.charmeg.gr

συνδέεται με φυσητήρα θερμού αέρα.

 Χρωματική επιλογή πλαισίων για αισθητικά

Κάθε αερόθερμο τζάκι μπορεί να μεταδώσει την

στροφές του φυσητήρα ζεστού αέρα

Ενδεικτικές εφαρμογές

αναλογικό τρόπο



Σαν πινάκας ελέγχου αερολεβήτων για τον
αποτελεσματικό έλεγχό τους και την
προστασία τους από επικαθήσεις και
υγροποίηση.

SFBC
Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Ξύλου

Χαρακτηριστικά
 Ελέγχει αναλογικά το φυσητήρα του αέρα
καύσης διατηρώντας την σε συνθήκες

SFBC +F
Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα
Βιομάζας & Pellet
Οι σύγχρονοι λέβητες ξύλου και βιομάζας
απαιτούν εξειδικευμένο έλεγχο για να
λειτουργήσουν σωστά.
Ο SFBC αναλαμβάνει τη διαρκή επιτήρηση του
λέβητα και εκτελώντας βέλτιστο κάθε φορά
έλεγχο μεγιστοποιεί την απόδοση και εξαλείφει
τα προβλήματα.
Ταυτόχρονα επιτρέπει τη σύνδεση του λέβητα με
πίνακες αυτονομίας και θερμοστάτες χώρου
προσφέροντας μέγιστη άνεση.
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κανονικής λειτουργίας και λειτουργίας

Ενδεικτικές εφαρμογές
 Σε μονοκατοικίες με λέβητες ξύλου ή βιομάζας


Σε πολυκατοικίες με χρήση πίνακα
αυτονομίας.

συντήρησης.
 Ελέγχει τον κυκλοφορητή.
 Δέχεται εντολή από απλό θερμοστάτη
χώρου.
 Διακόπτει τη λειτουργία όταν εξαντληθούν
τα ξύλα.
 Επιτρέπει τη χρονικά προγραμματισμένη
σβέση.
 Διαθέτει ηχητικό συναγερμό υπερθέρμανσης

Προστατεύει από
 Ατμοποίηση, υπερθέρμανση
 Υγροποιήσεις, επικαθήσεις
 Ανεπιθύμητη σβέση, αδιάκοπη λειτουργία
 Δημιουργία αιθάλης και ατελή καύση.
 Κόλλημα του κυκλοφορητή λόγω ακινησίας
 Παγοποίηση της εγκατάστασης.

