
...η θέρμανση & η παραγωγή
   ζεστού νερού χρήσης
   στα καλυτέρα τους !

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ  BOILER

DUAL-TECH • 24 / 28 / 34 kw 
8 / 20 ΛΙΤΡΩΝ

made in radiant DUAL - TECH





Combi-TECH®

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: 

100% madE In RadIant 
100% madE In ItaLy

Από το 1959 η Radiant σχεδιάζει και κατασκευάζει 

στις εγκαταστάσεις της τα κύρια εξαρτήματα όλων των 

προϊόντων της. Οι τεχνολογικές εξελίξεις που αποσκοπούν 

σε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και αξιοπιστία 

διασφαλίζονται 100% από τον made in Radiant επίτοιχο 

λέβητα. 

Ο εναλλάκτης συμπύκνωσης cOmBI-tEcH®, κατασκευής 

Radiant διαθέτει σπείρες ευρείας διατομής από ενιαίο 

σωλήνα  InOX 28 mm,  εξασφαλίζοντας  έτσι  υψηλότερη 

θερμική απόδοση, χαμηλότερες απώλειες θερμικού φορτίου 

και διευκολύνση των εργασιών συντήρησης.

Η καλύτερη ποιότητα της αγοράς. Τα 60+ χρόνια εμπειρίας 

παρέχουν στην Radiant την απαραίτητη τεχνογνωσία για το 

σχεδιασμό και την κατασκευή του εναλλάκτη με τον οποίο 

εξοπλίζονται οι λέβητες συμπύκνωσης με boiler της σειράς 

duaL-tEcH®.

ΧΘΕΣ

ΣΗΜΕΡΑ

ΣΠΕΙΡΑ inox Ø 28 mm 
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙζΟΜΕΝΗ

DUAL - TECH



Η Radiant έχει συνθέσει όλα τα πλεονεκτήματα των 

λεβήτων άμεσης παραγωγής R2K με εκείνα των λεβήτων 

αποθήκευσης. Η χρήση του εναλλάκτη CoMBi-TECH®                    

με διπλή ενσωματωμένη σερπεντίνα ευρείας  διατομής  

28 mm , μαζί με την λειτουργία προθέρμανσης του νερού 

χρήσης που χρησιμοποιείτο στα παλαιότερα μοντέλα 

λεβήτων συσσώρευσης Radiant, είναι καθοριστικής 

σημασίας για την επιτυχία του μοντέλου R2KA.

Έτσι γεννιέται το σύστημα DUAL-TECH® που εξασφαλίζει 

την ομαλή λειτουργία του λέβητα χωρίς θερμοκρασιακές 

μεταβολές κατά την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ακόμα 

και με μεγάλες παροχές. Το σύστημα DUAL-TECH® αυξάνει 

την αποδοτικότητα του λέβητα επιτρέποντας συμπύκνωση 

ακόμη και σε λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 

με αποδόσεις άνω του  105% επιτυγχάνοντας χαμηλότερες 

καταναλώσεις καυσίμου  και εκπομπές ρύπων.

Το σύστημα DUAL-TECH® (ευρεσιτεχνία Radiant) 

χρησιμοποιεί ένα έξυπνο τρόπο προθέρμανσης του νερού 

του δικτύου πριν την εισαγωγή του στο boiler ώστε να 

αποκαθιστάται άμεσα η ποσότητα ζεστού νερού που 

μόλις καταναλώθηκε. Η εν λόγω ευρεσιτεχνία επιτρέπει 

τη λειτουργία του λέβητα με χαμηλότερες  θερμοκρασίες 

αναχώρησης και επιστροφής βελτιστοποιώντας γενικότερα 

την αποδοτικότητα. 

ΣΥΣΤΗΜΑ DUAL-TECH®

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑγΩγΗ
ζΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

made in radiant

 ΣΠΕΙΡΕΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ     28 inox

ΣΠΕΙΡΑ inox Ø 28 MM 
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙζΟΜΕΝΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ inox

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ

Ø



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Συνδυάζοντας τη χρήση του εναλλάκτη  cOmBI-tEcH®  

“made in Radiant” με το σύστημα αποθήκευσης duOPaSS® 

(ευρεσιτεχνία Radiant) έχουμε το καινοτόμο σύστημα 

duaL-tEcH®. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ζ.Ν.Χ.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

DUAL - TECH

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ + ΤΕΧΝΟΛΟγΙΑ = ΥψΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ2



ΑΠΟθΗΚεΥΣΗ Με ΣΥΜΠΥΚνωΣΗ
DUAL-TECH R2kA - 24 / 28 / 34 kw

 92/42/CEE / iP X4D

Η Radiant συγκεντρώνει σε ένα προιόν όλες τις καινοτόμες 

τεχνολογίες που αφορούν τους εναλλάκτες συμπύκνωσης 

και τις αυστηρότερες Ευρωπαικές οδηγίες λειτουργίας 

δημιουργώντας την νέα σειρά λεβήτων  DUAL-TECH.

Ο λέβητας διαθέτει τον νέο εναλλάκτη Combi-TECH® με 

ενιαίες σπείρες από inox Ø 28mm για το κύκλωμα της 

θέρμανσης και μια δεύτερη εσωτερική σπείρα από inox 

Ø 12mm για το ζεστό νερό χρήσης. Ο εναλλάκτης του 

ζεστού νερού χρήσης προθερμαίνει το νερό και τροφοδοτεί 

την ενσωματωμένη αποθήκη ζεστού νερού. Αυτός ο 

πρωτοποριακός συνδυασμός είναι κατοχυρωμένος με 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με το όνομα DUAL-TECH®.

Αυτό το σύστημα, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 

φροντίζει να μην εισέρχεται ποτέ το κρύο νερό του 

δικτύου στο εσωτερικό του boiler επιτυγχάνοντας    έτσι να 

εκμηδενίζεται ο χρόνος αποκατάστασης της θερμοκρασίας 

και να παρέχει μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού σε σταθερή 

θερμοκρασία σαν να ήταν λέβητας άμεσης παραγωγής 

ζεστού νερού χρήσης.

Χαμηλές εκπομπές ρύπων, εξοικονόμηση ενέργειας και 

αυξημένη αποδοτικότητα καθιστούν το DUAL-TECH® το 

κατάλληλο προιόν για καταναλωτές που απαιτούν το μέγιστο 

της άνεσης στην οικιακή χρήση.

DUAL-TECH®

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟγΙΑ 
ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

made in radiant



•	 Ευκολία συντήρησης

•	 Εξοικονόμιση ενέργειας 

•	 Αθόρυβη λειτουργία

•	 Μεγαλύτερη αντοχή 

•	 Ευκολία επιθεώρησης 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ CoMBi-TECH® ΣΙγΑΣΤΗΡΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ 
ΛΕγΕΩΝΑΡΙΩΝ

8 ΛΙΤΡΑ

20 ΛΙΤΡΑ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ 
ζ.Ν.Χ.

ΑΝΑΛΟγΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ 1:9

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΟγΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ  
ΥψΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

BoiLER inox

ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΕΥΚΟΛΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΥψΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

DUAL - TECH



made in radiant



ΠΛεΟνεΚΤΗΜΑΤΑ 
& ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΛΟγΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ 1:9 2,9 - 24 kW

ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ 
ΣΤΗΝ ΜΕγΙΣΤΗ ΙΣΧΥ 52 db <52 dB στη μέγιστη ισχύ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ inox Ø 28 mm 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΠΕΙΡΑΣ γΙΑ 
ΑΠΟΦΥγΗ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ

Ø 28 mm

ΤΡΙΠΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΝ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ + ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ

Τριπλό αυτόματο εξαεριστικό

ΝΕΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DUoPASS® 
ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ.,
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΤΟ ζ.Ν.Χ.

Συμπύκνωση και στο ζεστό νερό 
χρήσης

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΥΜΠΑγΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Απλοποιημένη συντήρηση

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 107,5% 
ΜΕγΙΣΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ Απόδοση > 107,5%

DUAL - TECH



DUAL-TECH 2 ΚΥΚΛωΜΑΤων 
ΓΙΑ ΚΥΚΛωΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ 
& ΧΑΜΗΛΗΣ θεΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

made in radiant

Διαθέσιμα και μοντέλα ALL incLusive sYstem® 
για πολυζωνικές εγκαταστάσεις υψηλής/χαμηλής 
θερμοκρασίας



Το ALL inCLUSivE SySTEM® εξασφαλίζει 

ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας, 

προσφέροντας τη δυνατότητα διαχείρισης  

ζωνών χαμηλής θερμοκρασίας για 

θέρμανση μέσω ακτινοβολίας και ζωνών 

υψηλής θερμοκρασίας για θέρμανση μέσω 

θερμαντικών σωμάτων ή θερμοπομπών, όλα 

ενσωματωμένα σε ένα λέβητα χωρίς τη χρήση 

εξωτερικών υδραυλικών μονάδων.

Το ALL inCLUSivE SySTEM® προσφέρει ένα 

πιό οικονομικό σύστημα σε σύγκριση με το 

κλασσικό, με υδραυλικό διαχωριστή και πιο 

εύκολο στην εγκατάσταση, επιτρέποντας στον 

λέβητα μια τέλεια διαμόρφωση της ισχύος 

του επιτυγχάνοντας μεγάλη εξοικονόμηση 

ενέργειας.

ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥψΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ALL iNCLUSiVE:
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑνεΣΗ
Σε ενΑ ΠΡΟΙΟν

DUAL - TECH



DigiTECH® CS

ΑΠΛΑ ΙΔΙΟΦΥΕΣ

made in radiant



Η ΕξΕΛΙξΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ,
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ
ΤΗΣ RAdiAnt

•	 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ   

5 ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 

Καλαίσθητη και εύκολη στη χρήση, η ηλεκτρονική πλακέτα 

DiGiTECH® CS περιέχει λειτουργικά και αισθητικά στοιχεία. 

Οι απαλές γραμμές, το χρώμα σε ελαφριά αντίθεση με το 

κάλυμμα του λέβητα, η αναγνωσιμότητα των κουμπιών, 

επιτρέπουν τον καλαίσθητο εναρμονισμό με όλους τους 

οικιακούς χώρους  και κάνουν τη ρύθμιση μια απλή και 

εύκολη εμπειρία. 

Εφοδιασμένη με λειτουργίες αυτοδιάγνωσης  η DiGiTECH® 

προσφέρει συνεχή έλεγχο στις παραμέτρους λειτουργίας 

και γρήγορη ταυτοποίηση ενδεχόμενων δυσλειτουργιών 

μέσω ειδικών κωδικών ένδειξης, ενώ με τη λειτουργία 

Memory ενημερώνει τον συντηρητή σχετικά με τους  

τελευταίους 5 κωδικούς δυσλειτουργίας που προβλήθηκαν 

στην οθόνη του πίνακα ελέγχου LCD. 

Η DiGiTECH® προβάλλει τις θερμοκρασίες λειτουργίας 

του λέβητα με δυνατότητα προσαρμογής ανά βαθμό 

και ενσωματώνει τη δυνατότητα ελέγχου εξωτερικών 

αισθητήρων, ηλιακών πινάκων και αισθητήρων για 

εξωτερικό boiler. Η DiGiTECH® CS είναι  η ηλεκτρονική 

πλακέτα όλης της σειράς λεβήτων συμπύκνωσης Radiant .

DUAL - TECH

•	 ΥΨΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

•	 ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ



made in radiant

Απλές και εύχρηστες εντολές από το
Smart-phone ή το tablet σας.

Η άνεση στην οικία σας όταν το επιθυμείτε.

Απομακρυσμένη σύνδεση για ημερήσιο 
ή εβδομαδιαίο προγραμματισμό.

Android APP ON 

RADiANT CLoUDwARm
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Με την νέα εφαρμογή Cloudwarm μπορείτε 

να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία της 

κατικοίας σας απευθείας μέσω smartphone ή tablet.  

Με μια μόνο κίνηση μπορείτε να ελέγξετε, 

να ρυθμίσετε και να προγραμματίσετε όλες  

τις παραμέτρους για τη διαχείριση της άνεσης σας.

Δυνατότητα απομακρυσμένης επαναφοράς μετά 

από σφάλμα ώστε να γίνει αποκατάσταση της 

κανονικής λειτουργίας του λέβητα άμεσα.

Επιλογή απομακρυσμένης ρύθμισης της 

αντιστάθμισης για μείωση του κόστους 

διαχείρισης και βελτιστοποίηση της άνεσης σας. 

Μεγιστοποιούνται οι δυνατότητες του συστήματος 

θέρμανσης ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία 

και τις επιλογές του καταναλωτή. Μέσω αυτής της 

εξ αποστάσεως λειτουργίας έχουμε εξοικονόμηση 

ενέργειας και μικρότερους λογαριασμούς αερίου.

Χρησιμοποιείται με όλες τις νέες σειρές λεβήτων  

Radiant ως απομακρυσμένος έλεγχος και είναι 

συμβατός και με όλα τα προηγούμενα μοντέλα ως 

χρονοθερμοστάτης.

Η ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΣΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

Κατεβάστε την εφαρμογή  για ioS & Αndroid





Τεχνικά στοιχεία και διαστάσεις δεν δεσμεύουν τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.
Επίσης ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυπογραφικά λάθη και μεταφραστικές παρερμηνείες.

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. _ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ _Ψαρών 51 - 104 39 Αθήνα _ Τηλ.: 210 8840853 _ Fax: 210 8829962 _ info@thermola.gr _ www.thermola.gr

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 100% ΤΗΣ ΟΝ. ΙΣΧΥΟΣ - 30/50°C 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗγΟΡΙΑ nox

ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (DiRETTivA 92/42/CEE)

ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΕγΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΜΕγΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

 

ΚΥΚΛΩΜΑ ζ.Ν.Χ. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΕγΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΜΕγΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ζ.Ν.Χ. 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ - ΔT 30°C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΛΑΤΟΣ Χ ΒΑΘΟΣ Χ ΥψΟΣ 

ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ

 

ΑΠΑγΩγΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

ΟΡΙζΟΝΤΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΜΕγΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑγΩγΗΣ 

ΔΙΠΛΟ ΟΡΙζΟΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΜΕγΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑγΩγΗΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 

ΤΑΣΗ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕγΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΒΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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IPX4D
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8

35-60

6
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490 x 500 x 900
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34
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490 x 500 x 900
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IPX4D

R2KA 24/20R2KA 24/8 R2KA 28/20 R2KA 34/20

kW

kW

%

κατηγορία

αστέρια

°C

°C

bar

lit

°C

bar

bar

lit /10 min

mm

Kg

m

 

m

V/Hz

W/h

IP

ΤεΧνΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧεΙΑ

ΑΠΟθΗΚεΥΣΗ Με ΣΥΜΠΥΚνωΣΗ
duAL-tecH R2KA - 24 / 28 / 34 KW
8 / 20 ΛΙΤΡΑ

DUAL - TECH

Ø

Ø


