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Επιλέγοντας τον Zena κερδίζετε αξιόπιστη λειτουργία και υψηλή απόδοση.

• Ελκυστική τιμή, απο τις χαμηλότερες της αγοράς

• Ο λέβητας παρέχεται συναρμολογημένος, έτοιμος για εγκατάσταση και άμεση χρήση.
Εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα!

•
•

Ισχύς 24 kW,  η ιδανική επιλογή για τις ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού.

ΠΡΟΣΙΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Με τον λέβητα Zena, μπορείτε να ελέγξετε την θερμοκρασία
λειτουργίας του λέβητα. Με τον ευδιάκριτο ψηφιακό πίνακα
οργάνων τύπου LCD, ο ZENA σας παρέχει όλες τις
απαραίτητες λειτουργίες. Ο πίνακας οργάνων μπορεί να
συνδυαστεί και με εξωτερικό αισθητήρα για ακόμη 
μεγαλύτερη ακρίβεια και απόδοση.

• Εξαιρετικά μικρό μέγεθος,
ο ZENA μπορεί να εγκατασταθεί 
οπουδήποτε: 73 x 40 x 30 cm.

• Ποικίλες δυνατότητες σύνδεσης:
ομοαξονική ατομική 
 καπνοδόχος Ø 60/100mm ή 
κεντρική καπνοδόχος Ø80mm.

• Ο λέβητας Zena είναι 
ρυθμισμένος για λειτουργία με
φυσικό αέριο ή προπάνιο.

• Για χρήση με προπάνιο,
παρέχεται προαιρετικά
“κίτ” μετατροπής.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ,
ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ

Ο λέβητας μπορεί 
να ρυθμιστεί
και απο το 
καθιστικό σας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

ΠΟΙΚΙΛΕΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Ασυναγώνιστη τιμή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

32 cm

Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης  
επιτρέπει την άμεση ρύθμιση της  
θερμοκρασίας μέσα από τον 
εσωτερικό χώρο του δωματίου 
που επιθυμόυμε.

Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας  και μέγιστη 
άνεση επιλέξτε θερμοστάτη με εξωτερικό
αισθητήρα ελέγχου θερμοκρασίας. Η επιλογή του 
θερμοστάτη, σας εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας
έως και 20% σε σχέση με τις δυο άλλες διαθέσιμες 
επιλογές ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την μέγιστη ευκολία!

EASYLIFE
Zena

Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης με 
ενσωματωμένο εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα ρυθμίσεων επιτρέπει την 
ρύθμιση της  θερμοκρασίας ανάλογα 
με τις ζώνες ώρας και ημέρας που 
επιθυμούμε.

ΚατοικίαΔιαμέρισμαΜόνο θέρμανση

••42aneZ

Θέρμανση + 
παραγωγή ζεστού νερού

••IM42aneZ

••CIB42aneZ

•••)L08(08SB/42aneZ

•••)L031(031SB/42aneZ

Αυτή η πληροφορία δίδεται ως ένας πρόχειρος οδηγός για μια τυπική κατοικία. Είναι απαραίτητη η 
συμβουλή ενός μηχανολόγου/εγκαταστάτη ώστε να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση  
για το έργο σας.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Με τον λέβητα Zena 24 MI χάρη στον ενσωματωμένο ταχυθερμαντήρα 
απολαμβάνεται ***CE ζεστό νερό χρήσης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13.203.  

• Μεγάλος πλακοειδής εναλλάκτης για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, 
διαθέσιμος στο μοντέλο ΖΕΝΑ MS 24 MI FF.

• Ο τύπος ΖΕΝΑ BIC εξοπλίζεται με ένα ενσωματωμένο δοχείο 40-Lt παρέχοντας ακόμα 
μεγαλύτερη άνεση στο ζεστό νερό χρήσης σε ένα συμπαγές σύνολο.

• Για μέγιστη άνεση, παρέχεται προαιρετικά και εξωτερικό δοχείο ζεστού νερού 
χωρητικότητας  80-Lt ή 130-Lt.

Ρύθμιση
θερμοκρασίας

θέρμανσης

Έλεγχος θερμοκρασίας
ζεστού νερού χρήσης

Κουμπί
πληροφοριών

ON/OFF ή
εναλλαγή λειτουργίας
χειμώνα/θέρους

Reset

 40 cm

Zena 24 / 24 MI 30 cm

73
cm

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΜΙΑ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ
ΛΥΣΗ...

DHW

Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IPx5, κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση.

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ 
Α Ν Ε Σ Η  Κ Α Ι  Ε Υ Κ Ο Λ Ι Α ! 

Θέλετε να αποκτήσετε την άνεση ενός λέβητα αερίου χωρίς να υπερβείτε τον οικονομικό 

σας προϋπολογισμό; 

Ο Zena είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Τόσο για τις ανάγκες θέρμανσης όσο και για τις ανάγκες
 
θέρμανσης + παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, είναι αυτό ακριβώς το οποίο αναζητείται.
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ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ
Α Ν Ε Σ Η  Κ Α Ι  Ε Υ Κ Ο Λ Ι Α !

Θέλετε  να  αποκτήσετε  την  άνεση  ενός  λέβητα  αερίου  χωρίς  να  υπερβείτε  τον  οικονομικό 
σας προϋπολογισμό; 
Ο Zena είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Τόσο για τις ανάγκες θέρμανσης όσο καιγια τις ανάγκες
θέρμανσης + παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, είναι αυτό ακριβώς το οποίο αναζητείται.

Με τον λέβητα Zena, μπορείτε να ελέγξετε την θερμοκρασία
λειτουργίας του λέβητα. Με τον ευδιάκριτο ψηφιακό πίνακα
οργάνων τύπου LCD, ο ZENA σας παρέχει όλες τις
απαραίτητες λειτουργίες. Ο πίνακας οργάνων μπορεί να
συνδυαστεί και με εξωτερικό αισθητήρα για ακόμη 
μεγαλύτερη ακρίβεια και απόδοση.

• Εξαιρετικά μικρό μέγεθος,
ο ZENA μπορεί να εγκατασταθεί 
οπουδήποτε: 73 x 40 x 30 cm.

• Ποικίλες δυνατότητες σύνδεσης:
ομοαξονική ατομική 
 καπνοδόχος Ø 60/100mm ή 
κεντρική καπνοδόχος Ø80mm.

• Ο λέβητας Zena είναι 
ρυθμισμένος για λειτουργία με
φυσικό αέριο ή προπάνιο.

• Για χρήση με προπάνιο,
παρέχεται προαιρετικά
“κίτ” μετατροπής.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ,
ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ

Ο λέβητας μπορεί 
να ρυθμιστεί
και απο το 
καθιστικό σας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

ΠΟΙΚΙΛΕΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης  
επιτρέπει την άμεση ρύθμιση της  
θερμοκρασίας μέσα από τον 
εσωτερικό χώρο του δωματίου 
που επιθυμόυμε.

Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας  και μέγιστη 
άνεση επιλέξτε θερμοστάτη με εξωτερικό
αισθητήρα ελέγχου θερμοκρασίας. Η επιλογή του 
θερμοστάτη, σας εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας
έως και 20% σε σχέση με τις δυο άλλες διαθέσιμες 
επιλογές ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την μέγιστη ευκολία!
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Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης με 
ενσωματωμένο εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα ρυθμίσεων επιτρέπει την 
ρύθμιση της  θερμοκρασίας ανάλογα 
με τις ζώνες ώρας και ημέρας που 
επιθυμούμε.

ΚατοικίαΔιαμέρισμαΜόνο θέρμανση

••42aneZ

Θέρμανση + 
παραγωγή ζεστού νερού

••IM42aneZ

••CIB42aneZ

•••)L08(08SB/42aneZ

•••)L031(031SB/42aneZ

Ρύθμιση
θερμοκρασίας

θέρμανσης

Έλεγχος θερμοκρασίας
ζεστού νερού χρήσης

Κουμπί
πληροφοριών

ON/OFF ή
εναλλαγή λειτουργίας
χειμώνα/θέρους

Reset

 40 cm

Zena 24 / 24 MI 30 cm

73
cm

Επιλέγοντας τον Zena κερδίζετε αξιόπιστη λειτουργία και υψηλή απόδοση. 

• Ελκυστική τιμή, απο τις χαμηλότερες της αγοράς 

• Ο λέβητας παρέχεται συναρμολογημένος, έτοιμος για εγκατάσταση και άμεση χρήση. 
Εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα! 

• 
• 

Ισχύς 24 kW, η ιδανική επιλογή για τις ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού. 

ΠΡΟΣΙΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Ασυναγώνιστη τιμή 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

Με τον λέβητα Zena 24 MI χάρη στον ενσωματωμένο ταχυθερμαντήρα 
απολαμβάνεται ***CE ζεστό νερό χρήσης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13.203. 

• Μεγάλος πλακοειδής εναλλάκτης για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, 
διαθέσιμος στο μοντέλο ΖΕΝΑ MS 24 MI FF. 

• Ο τύπος ΖΕΝΑ BIC εξοπλίζεται με ένα ενσωματωμένο δοχείο 40-Lt παρέχοντας ακόμα 
μεγαλύτερη άνεση στο ζεστό νερό χρήσης σε ένα συμπαγές σύνολο. 

• Για μέγιστη άνεση, παρέχεται προαιρετικά και εξωτερικό δοχείο ζεστού νερού 
χωρητικότητας 80-Lt ή 130-Lt. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΖΕΣΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΜΙΑ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ 
ΛΥΣΗ... 

DHW 

Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IPx5, κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση. 

Αυτή η πληροφορία δίδεται ως ένας πρόχειρος οδηγός για μια τυπική κατοικία. Είναι απαραίτητη η 
συμβουλή ενός μηχανολόγου/εγκαταστάτη ώστε να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση 
για το έργο σας. 

ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ 

Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 



 

   
 

 

   

 

  

 

 

 
 

 
 

    

  

  
  

   
 

       
 

    
  

 

 
 

  

 
 

  

 

      

  

  

      

      

  

  

  

  

 
 

 

  

 
 

  
 

 

 

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ
Α Ν Ε Σ Η  Κ Α Ι  Ε Υ Κ Ο Λ Ι Α !

Θέλετε  να  αποκτήσετε  την  άνεση  ενός  λέβητα  αερίου  χωρίς  να  υπερβείτε  τον  οικονομικό 
σας προϋπολογισμό; 
Ο Zena είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Τόσο για τις ανάγκες θέρμανσης όσο καιγια τις ανάγκες
θέρμανσης + παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, είναι αυτό ακριβώς το οποίο αναζητείται.

Επιλέγοντας τον Zena κερδίζετε αξιόπιστη λειτουργία και υψηλή απόδοση.

• Ελκυστική τιμή, απο τις χαμηλότερες της αγοράς

• Ο λέβητας παρέχεται συναρμολογημένος, έτοιμος για εγκατάσταση και άμεση χρήση.
Εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα!

•
•

Ισχύς 24 kW,  η ιδανική επιλογή για τις ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού.

ΠΡΟΣΙΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ασυναγώνιστη τιμή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

32 cm

Αυτή η πληροφορία δίδεται ως ένας πρόχειρος οδηγός για μια τυπική κατοικία. Είναι απαραίτητη η 
συμβουλή ενός μηχανολόγου/εγκαταστάτη ώστε να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση  
για το έργο σας.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Με τον λέβητα Zena 24 MI χάρη στον ενσωματωμένο ταχυθερμαντήρα 
απολαμβάνεται ***CE ζεστό νερό χρήσης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13.203.  

• Μεγάλος πλακοειδής εναλλάκτης για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, 
διαθέσιμος στο μοντέλο ΖΕΝΑ MS 24 MI FF.

• Ο τύπος ΖΕΝΑ BIC εξοπλίζεται με ένα ενσωματωμένο δοχείο 40-Lt παρέχοντας ακόμα 
μεγαλύτερη άνεση στο ζεστό νερό χρήσης σε ένα συμπαγές σύνολο.

• Για μέγιστη άνεση, παρέχεται προαιρετικά και εξωτερικό δοχείο ζεστού νερού 
χωρητικότητας  80-Lt ή 130-Lt.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΜΙΑ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ
ΛΥΣΗ...

DHW

Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IPx5, κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση.
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Με τον λέβητα Zena, μπορείτε να ελέγξετε την θερμοκρασία 
λειτουργίας του λέβητα. Με τον ευδιάκριτο ψηφιακό πίνακα 
οργάνων τύπου LCD, ο ZENA σας παρέχει όλες τις 
απαραίτητες λειτουργίες. Ο πίνακας οργάνων μπορεί να 
συνδυαστεί και με εξωτερικό αισθητήρα για ακόμη 
μεγαλύτερη ακρίβεια και απόδοση. 

• Εξαιρετικά μικρό μέγεθος, 
ο ZENA μπορεί να εγκατασταθεί 
οπουδήποτε: 73 x 40 x 30 cm. 

• Ποικίλες δυνατότητες σύνδεσης: 
ομοαξονική ατομική 
καπνοδόχος Ø 60/100mm ή 
κεντρική καπνοδόχος Ø80mm. 

• Ο λέβητας Zena είναι 
ρυθμισμένος για λειτουργία με 
φυσικό αέριο ή προπάνιο. 

• Για χρήση με προπάνιο, 
παρέχεται προαιρετικά 
“κίτ” μετατροπής. 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ, 
ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ 

Ο λέβητας μπορεί 
να ρυθμιστεί 
και απο το 
καθιστικό σας 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

ΠΟΙΚΙΛΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ 

Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης 
επιτρέπει την άμεση ρύθμιση της 
θερμοκρασίας μέσα από τον 
εσωτερικό χώρο του δωματίου 
που επιθυμόυμε. 

Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και μέγιστη 
άνεση επιλέξτε θερμοστάτη με εξωτερικό 
αισθητήρα ελέγχου θερμοκρασίας. Η επιλογή του 
θερμοστάτη, σας εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας 
έως και 20% σε σχέση με τις δυο άλλες διαθέσιμες 
επιλογές ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την μέγιστη ευκολία! 

Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης με 
ενσωματωμένο εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα ρυθμίσεων επιτρέπει την 
ρύθμιση της θερμοκρασίας ανάλογα 
με τις ζώνες ώρας και ημέρας που 
επιθυμούμε. 

Ρύθμιση 
θερμοκρασίας 

θέρμανσης 

Έλεγχος θερμοκρασίας 
ζεστού νερού χρήσης 

Κουμπί 
πληροφοριών 

ON/OFF ή 
εναλλαγή λειτουργίας 
χειμώνα/θέρους 

Reset

 40 cm 

Zena 24 / 24 MI 30 cm 

73
 cm

 

ΚατοικίαΔιαμέρισμαΜόνο θέρμανση 

••42aneZ

Θέρμανση + 
παραγωγή ζεστού νερού 

••IM42aneZ

••CIB42aneZ

•••)L08(08SB/42aneZ

•••)L031(031SB/42aneZ
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