
Η  OSCAR  ΣΥΝΙΣΤΑ 

Η βιομηχανία λεβήτων OSCAR συνιστά την τοποθέτηση των παρακάτω εξαρτημάτων που 

χαρίζουν στο σύστημα θέρμανσης σας σταθερά υψηλή απόδοση και ελαχιστοποίηση 

φθορών και ζημιών .  

Α.   ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ  
       Εξουδετερώνουν τα όξινα συμπυκνώματα και προστατεύουν το περιβάλλον,                                                

       ελέγχοντας το  PH.  

 

 
                        

 Οι ουδετεροποιητές περιέχουν σβώλους ανθρακικού ασβεστίου και υδροξειδίου του     

μαγνησίου, και συγκρατούν το αραιό διάλυμα θειϊκού οξέως  που περιέχουν τα 

συμπυκνώματα και είναι επιβλαβή για την υδραυλική εγκατάσταση και το περιβάλλον. 

B.   ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ  ΦΙΛΤΡΟ  

Προστασία από φθορές και ζημιές στο υδραυλικό κύκλωμα.  

 
●  Η τοποθέτηση του μηχανικού φίλτρου στο κύκλωμα θέρμανσης συγκρατεί τα μη   

     μεταλλικά σωματίδια του κυκλώματος διατηρώντας  καθαρό το νερό θέρμανσης. 

●  Το μαγνητικό φίλτρο συγκρατεί τα μεταλλικά μικροσωματίδια του κυκλώματος    

     προστατεύοντας τα διάφορα εξαρτήματα του κυκλώματος από φθορές και ζημιές.  

 

Γ.   ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ  

      Προστασία από τον παγετό 

 

 
Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει στους 8ο C , η βάνα παίρνοντας εντολή από το 

αισθητήριο θερμοκρασίας που έχει και αρχίζει να στάζει ελευθερώνοντας ελάχιστη 

ποσότητα νερού για να δημιουργήσει μια υποτυπώδη ροή νερού και να αποφύγει την 

δημιουργία πάγου. Αυτό το άνοιγμα ολοκληρώνεται στους 4ο C οπότε και η βάνα ανοίγει 

εντελώς.  Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται όλο το υδραυλικό κύκλωμα θέρμανσης. 



 

Μπορείτε και συνιστάται να τοποθετήσετε αντιπαγωτικές βάνες σε όλα τα ευαίσθητα 

σημεία του χώρου σας, όπως : 

● ΗΛΙΑΚΑ 

● ΔΟΧΕΙΑ ΝΕΡΟΥ  

● ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ  

o Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar                                    

o Εύρος λειτουργίας -30 έως 90 οC                                                             

o Θερμοκρασία ανοίγματος βάνας  4 οC      

o Θερμοκρασία κλεισίματος βάνας  8 οC                                 

o Απόκλιση θερμοκρασίας +/- 2 οC                                        

o Συνδέσεις ¾’’ 

 

 

Δ.   ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ OSCAR  

 

 

Οι ψηφιακοί θερμοστάτες OSCAR σας παρέχουν έναν ασφαλή, σίγουρο και μοντέρνο τρόπο 

ελέγχου της συσκευής σας με μια πληθώρα σύγχρονων μοντέλων. Ελέγχετε απόλυτα την 

λειτουργία της μονάδας :  

○ Από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο με το κινητό σας 

○ Από απόσταση, χωρίς καλώδια  

○ Κλασσικό ενσύρματο έλεγχο 

 

 

 

 

 

Το  τεχνικό τμήμα  της βιομηχανίας OSCAR  είναι πρόθυμο να σας λύσει 

όποια απορία έχετε για την χρήση και την χρησιμότητα όλων των 

προτεινόμενων εξαρτημάτων. 


