
Ταχυθερμαντήρες    (Ταχυθερμοσίφωνες) 

Νέος Τιμοκατάλογος 2020-2021 δικτύου συνεργατών της ΓΕΝΕΜ 

Τα μέλη του δικτύου μας  έχουν ήδη τις εκπτώσεις τους επί του νέου τιμοκατάλογου. 

Αν δεν είστε ήδη συνεργάτης μας, καλέστε μας & θα έχετε άμεση απάντηση από το Τμήμα Πωλήσεων. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Ταχυθερμαντήρες ενεργειακής κλάσης  Α &  Α με χαρακτηριστικά   
Inverter (ως 40% οικονομικότεροι από την Α) 
Σύγκριση με την κλάση D του κλασικού θερμοσίφωνα  80 λίτρων 

Ακολουθήστε την τεχνολογία με τη βοήθεια  
της  εξειδίκευσης της  ΓΕΝΕΜ  

         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ  
ΑΠΟΔΟΣΗ    97% 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ      3% 

                                  
                                         
 
 

 
 
 

                                        
 

 
 
 
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗ    60 % 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ    40% 

 

   

 

  

Δοϊράνης 118  Καλλιθέα  17673 
Τηλ.κέντρο (5 γραμμών): 210 - 9596470 

(Τμήμα Πωλήσεων - Τεχνικό Τμήμα - Αποθήκη) 
          www.genem.eu                   www.genem.gr 

http://www.genem.eu/
http://www.genem.gr/


   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ   
CLAGE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – TRITON ΑΓΓΛΙΑΣ  – WIJAS ΠΟΛΩΝΙΑΣ – KOSPEL ΠΟΛΩΝΙΑΣ – CRONUS O’RING 

Στους αντίστοιχους καταλόγους της ΓΕΝΕΜ θα βρείτε επίσης:  
Hλεκτρική θέρμανση (θερμοπομπούς, υπέρυθρη, ηλεκ.λέβητες, αερόθερμα κ.α.), 
Κλιματισμό (Αφυγραντήρες, Φορητά κλιματιστικά, Air-coolers, Ανεμιστήρες κ.α.), 
Φίλτρα νερού, Φίλτρα αέρα  κ.α.   
                                                                                                                                                          2 

 

ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ   ΧΡΗΣΗ 
1 ΕΞΩΦΥΛΛΟ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   Ταχυθ.  VS  Θερμοσίφωνα  

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ – ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ &  ΓΙΑΤΙ  ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ  

4 ΟΔΗΓΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ για ορθή ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  – SALES GUIDE  

5 TRITON – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΝΤΟΥΣ 

Δείτε & στη 
σελ. 24  

6 TRITON T60 X – T70 Z – T80 Z F.F. 

7 TRITON AVENA – WIJAS 500P 

8 TRITON AMORE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

9 CLAGE CEX 6/9 (μονοφασικά)   &   
CLAGE CEX 11/13 (τριφασικά) 
Με οθόνη – Inverter* - Κατάλληλα και για εν σειρά με ηλιακό ή Boiler 

  Κ
ΕΝ

ΤΡ
ΙΚ

Α
 

 

10 CLAGE DEX 8/12 (μονοφασικά)   &   
CLAGE DEX 18/27 (τριφασικά) 
Με οθόνη - Inverter* - Κατάλληλα και για εν σειρά με ηλιακό ή Boiler 

11 CLAGE DCX 18/27 (τριφασικά) με 5 μνήμες θερμοκρασίας 

12 CLAGE DBX 18 (τριφασικά)   ηλεκτρονικά χωρίς ενδείξεις 

13 
 

CLAGE DEX 18/27 NEXT (τριφασικά)   
CLAGE DCX 18/27 NEXT (τριφασικά)  &  
CLAGE DBX 18 NEXT (τριφασικά)  
Οι νέες σειρές  NEXT  από το 2021.    Με οθόνη -  Inverter*    

14 CLAGE DLX 18 (τριφασικά) με 3 μνήμες θερμοκρασίας  & 
CLAGE CEX-U 6/9  (μονοφασικά) με οθόνη - Κατάλληλα και για εν σειρά με ηλιακό 
CLAGE CEX-U 11/13 (τριφασικά) 

15 WIJAS POW MULTI LCD 18/24  (τριφασικά) 
Με οθόνη -  Inverter* - Κατάλληλα και για εν σειρά με ηλιακό ή Boiler 

16 WIJAS POW 18  (τριφασικά).  Απλά ηλεκτρονικά 

17 KOSPEL PPH2   9-12-15-18-21  (τριφασικά).  Απλά ηλεκτρομηχανικά 

18 KOSPEL EPMH (μονοφασικά - απλά ηλεκτρομηχανικά) &   
KOSPEL  CH1-80  (μονοφασικά- απλά ηλεκτρομηχανικά) 

19 CLAGE MBH  & MCX     Για κάτω από τον πάγκο ΚΟΥΖΙΝΑΣ / 
ΝΙΠΤΗΡΑ 

ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ 
ΠΑΓΚΟΥ 

ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ 

20 WIJAS PERFECT 5500 – 5000 – 4000    &    WIJAS  SMART  55 – 40      Kάτω πάγκου 

21 CRONUS O’RING ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ/ΒΡΥΣΕΣ  JN 9 – JN 10    Πάγκου 

22 CRONUS O’RING ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ/ΒΡΥΣΕΣ  LE 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  –  KA 8 ss 

23 CLAGE  M4  &  WIJAS 450 - 350 - ΜΙΧ   & TRITON Τ30i   6 kw & 3 kw  - Άνω Πάγκου 

24 CLAGE CEX 6/9  Shower (μονοφασικά)   Inverter* - Με οθόνη  ΝΤΟΥΣ 
25 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ για ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ή εν ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗ  με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER   

ΤΕΧΝΙΚΑ 
26 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  για σύνδεση  μέσω ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΙΤ BARBERI   

27 SET ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΤΟΥΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ σε λίτρα/λεπτό  – 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ & ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ 
– ΝΤΟΥΣΑΚΙΑ (τηλέφωνα) ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ υψηλής απόδοσης 

28 ΓΕΝΕΜ  –  ΕΡΓΑ με ταχυθερμαντήρες  (PROJECTS)  



 ΣΥΓΚΡΙΣΗ:   ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ( Ενεργειακή κλάση Α )   -   ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ( Ενεργειακή κλάση D )    &  ΗΛΙΑΚΟΙ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) 
Κόστος κατανάλωσης σε   €  / χρήση                                                                                        10ος 2020 

ΓΕΝΕΜ (ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ) / Μηχανολογική Μελέτη / Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναδημοσίευση χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας. 

www.genem.eu      www.genem.gr     Τηλ.κέντρο 5 γραμμών: 210-9596470 
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ΓΙΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ; 
 

Επένδυση για απόλυτη οικονομία  

και με οικολογική συνείδηση.  

Εξοικονομεί ενέργεια και προσφέρει: 
 

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  60-87%     

               Ζεσταίνεται μόνο η ποσότητα που θέλουμε 

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ  60-80%   

               Μικρή απόσταση από το σημείο χρήσης & γρήγορη μίξη 
 

ΘΕΡΜΟΣΙΦ. ΝΤΟΥΣ 1 ΑΤΟΜΟ (μόλις ζεσταθεί) . Κατανάλωση: 0,70€ . Χρήση 20-40 λίτρα.  Το υπόλοιπο ζ. νερό (ακόμα 120-140 λίτρα ανάμειξης) μένει & κρυώνει. 
ΘΕΡΜΟΣΙΦ. ΝΤΟΥΣ 2 ΑΤΟΜΑ(συνεχόμενα)  . Κατανάλωση: 0,70€ . Χρήση 20-40 λίτρα  x 2 . Το υπόλοιπο ζ. νερό (ακόμα 80-120 λίτρα ανάμειξης) μένει & κρυώνει. 
ΗΛΙΑΚΟΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) ΝΤΟΥΣ 1 ΑΤΟΜΟ. Κατανάλωση: 1,40€ . Χρήση 20-40 λίτρα.  Το υπόλοιπο ζεστό νερό (ακόμα 240-300 λίτρα ανάμειξης) μένει & κρυώνει. 
ΗΛΙΑΚΟΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) ΝΤΟΥΣ 2 ΑΤΟΜΑ(συνεχόμενα)  . Κατανάλωση: 1,40€ . Χρήση 20-40 λίτρα  x 2 .  Το υπόλοιπο ζ. νερό (ακόμα 240-280 λίτρα ανάμειξης) μένει. 
ΗΛΙΑΚΟΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) ΝΤΟΥΣ 3 ΑΤΟΜΑ(συνεχόμενα)  . Κατανάλωση: 1,40€ . Χρήση 20-40 λίτρα  x 3 .  Το υπόλοιπο ζ. νερό (ακόμα 200-260 λίτρα ανάμειξης) μένει. 
 
 

ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΤΟΥΣ (Στα 6,8kw  το χειμώνα και στα 3,5kw  το καλοκαίρι). 
 

Βασίζεται σε κόστος  χρέωσης από τη ΔΕΗ στα 0,15€/Kwh (με τα πρόσθετα)] .     
Ταχυθερμαντήρες:  Θερμοκρασία εισόδου 15⁰C - Παραγωγή ζεστού νερού  40 ⁰C  με ροή 4 λίτρα /λεπτό. 
Θερμοσίφωνες:  Κλασικός (80 λτ.)  & ηλιακός  160 λτ. (το χειμώνα)- Θερμοκρασία εισόδου 15⁰C να φτάσει στους  65⁰C (ώστε να γίνει ανάμειξη στους 40⁰C).   
Ευρωπαϊκές μελέτες :  Μ.Ο. θερμοκρασίας ντους 38-42⁰C, χρήση 20-40 λίτρα, διάρκειας  3-5 λεπτών.   
Ταχυθερμαντήρες:  π.χ. 5 λεπτά ροής είναι συνήθως αρκετά (Η όλη διαδικασία μέσα στη ντουσιέρα μπορεί να  διαρκεί περισσότερο). 
  

ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ 1 ΑΤΟΜΟ x 5 λεπτά ροής , δίνει 20  λίτρα στους 40 ⁰C.  Κατανάλωση: 0,08€   
ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ 1 ΑΤΟΜΟ x 10 λεπτά ροής , δίνει 40 λίτρα στους 40 ⁰C.  Κατανάλωση: 0,16€ 
ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ  2 ΑΤΟΜΑ (συνεχόμενα ή όχι) x 5 λεπτά = 40 λίτρα.  Κατανάλωση: 0,16€   
ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ  2 ΑΤΟΜΑ (συνεχόμενα ή όχι)  x 10 λεπτά = 80 λίτρα.  Κατανάλωση: 0,32€   
ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ  3 ΑΤΟΜΑ (συνεχόμενα ή όχι)  x 5 λεπτά = 60 λίτρα.  Κατανάλωση: 0,24€   
ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ  3 ΑΤΟΜΑ (συνεχόμενα ή όχι)  x 10 λεπτά = 120 λίτρα.  Κατανάλωση: 0,48€   

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ   Ζεστό νερό αμέσως σε 7’’ 
(δευτερόλεπτα) και χωρίς να τελειώνει ποτέ 

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  95%    Πολύ μικρό μέγεθος  

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ:  Απόσβεση δαπάνης σε μικρό διάστημα  

 ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ   & συντήρηση - Εύκολη τοποθέτηση 

 100%  ανακυκλώσιμοι & φιλικοί  προς το περιβάλλον         

0,00 €

0,20 €

0,40 €

0,60 €

0,80 €

1,00 €

1,20 €

1,40 €

1,60 €

Ζεστό νερό χρήσης

http://www.genem.eu/
http://www.genem.gr/
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ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ  
Α Ενεργειακή Κλάση  

TRITON  
Made in ENGLAND 

WIJAS  
Made in 
Poland 

 
ΜΟΝΤΕΛΟ       

Τ60Χ 

 

Τ70Ζ 

 

Τ80Ζ F.F. 

 

AVENA 
 

 

 AMORE 
 

 

500P 

 
ΤΙΜΕΣ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

(Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ) 
180€ 225€ 265€ 146€ 379€ 130€ 

Απόδοση: λίτρα/λεπτό - ΔΘ:25⁰C 3,7 4 4 4,5 4,5 2,9 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ V V V V V V 

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ  ΙΣΧΥΟΣ:   Min-Max   
(Καλοκαίρι -Χειμώνα)   Kw 

V 
3,5 – 6,5 

V 
3,5 – 6,8 

V  
3,5 – 6,8 

V 
3,5 – 7,8 

V 
3,5 – 7,8 

-- 
5 

ΤΑΣΗ  230V  (1~) Μονοφασικό V V V V V V 

Μπουτόν  Start/Stop   V  V  

Κοινός διακόπτης Start/Stop & 
ρυθμιστής θερμοκρασίας 

V     V 

Κοινός διακόπτης Start/Stop & 
επιλογέας ισχύος 

 V  V   

Μνήμη θερμοκρασίας  V V V V  

Σπιράλ  ζεστού (εξόδου) V V V V V V 

Ντους  1 ροής V   V  V 

Ντους  ρυθμιζόμενων ροών  V V  V  

Ημι-αυτοκαθαριζόμενο ντους V V V V V V 

Ράβδος με στήριγμα ντους V V V V V -- 

Απλό στήριγμα ντους      V 

Σαπουνοθήκη  V V  V  

Λευκό χρώμα συσκευής   V V V V V V 

Όψη χάλυβα & Μαύρο  χρώμα     V  

Σύνδεση νερού από:  
Κάτω-Πίσω- Πάνω - Πλάι 

V V V V V Κάτω ή  
Πίσω 

Είσοδος καλωδίου Πάνω αριστ.  V V V V  

Είσοδος καλωδίου Πάνω δεξιά V  V    

Είσοδος καλωδίου από  πίσω V V V V V  

Σύνδεση ½’’   αρσενικό V V V V V V 

Ελάχιστη απαιτούμενη πίεση  
σε ροή  1 bar & 8 λίτρα/λεπτό 

V V V V V V 

Ανώτερη στατική πίεση  
στην είσοδο:  10 bar 

V V V V V V 

Εγκρίσεις  /  Πιστοποιήσεις  
CE – BEAB - BSI - Kitemark 

V V V V V  

Εγκρίσεις /Πιστοποιήσεις CE-VDE      V 

Κλάση Προστασίας   IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX5 IP25 

Ελληνικές οδηγίες V V V V V V 

Εγγύηση: Ηλεκτρικά μέρη    2ετής 2ετής 2ετής 2ετής 2ετής 2ετής 

                  Αντιστάσεις 5ετής 5ετής 5ετής 3ετής 5ετής 2ετής 

                  Δοχείο νερού  5ετής 10ετής 10ετής 3ετής 5ετής 2ετής 

Διαστάσεις σε εκατ.   Υ-Π-Β 23-22-10,3 30-22-10 33,4-23-10,4 30,8-21-10,8 13,2 -19 -8 13,5-9,5-4,5 

Ελάχιστη  πίεση εισόδου σε ροή 
1bar  με 8 λ/λ 

V V V V V V 
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       Ταχυθερμαντήρες μόνο για ντους - Η απόλυτη οικονομία 

TRITON   The heart of every bathroom - Made in England 

 

Ταχυθερμαντήρες TRITON:    H  ΚΑΛΥΤΕΡΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΥΖ     Made in England    6 

 

 

       180€ + ΦΠΑ 

TRITON  T60X     
Απλό αλλά…. δυνατό 
Επιλογή ισχύος καλοκαίρι/χειμώνα 
3,5 /6,5  KW-230V  
και κοινός διακόπτης  start/stop με  
ρυθμιστή θερμοκρασίας. 
 Απόδοση χειμώνα: 3,7- 4 λίτρα/λεπτό    
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ  

5 ετών  για το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ για 
τρύπημα-άλατα-διαρροή &  
για τις αντιστάσεις.    
Α  ενεργειακή κλάση-  Προστασία: IPX4  

 
225€ + ΦΠΑ 

TRITON  T70 Z         
Απόλαυση στο ντους  
-Κοινός διακόπτης Start/Stop      
 και επιλογής καλοκαίρι/χειμώνα         
  3,5 /6,8 KW-230V 
-Ρυθμιστής θερμοκρασίας 
-Μνήμη θερμοκρασίας 
-Ντους 3 ροών  
Απόδοση χειμώνα: 4 - 4,5 λίτρα/λεπτό  
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ  

10 ετών για το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ  
για τρύπημα-άλατα-διαρροή &   
5 ετών για τις αντιστάσεις.   
Α  ενεργειακή κλάση  -  Προστασία: IPX4       

     

  
       265€ + ΦΠΑ 

TRITON  T80 Z  F.F. (Fast Fit)     
Η απόλυτη επιλογή για ντους 
-Κουμπί Start /Stop 
-Επιλογή ισχύος  καλοκαίρι / χειμώνα 
  3,5 /6,8 KW-230V 
 -Φωτεινή ένδειξη   
-Ρυθμιστής θερμοκρασίας  
-Κλίμακα θερμοκρασίας    
-Μνήμη θερμοκρασίας 
-Ντους 3 ροών  
-Απόδοση χειμώνα: 4 - 4,5 λίτρα/λεπτό  
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ  

10 ετών για το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ  
για τρύπημα-άλατα-διαρροή &   
5 ετών για τις αντιστάσεις.   
Α  ενεργειακή κλάση -  Προστασία: IPX4 

100% συμβατό και για εύκολη 
αντικατάσταση συσκευών  
άλλων εταιριών. 

8 σημεία εισόδου του νερού  
6 σημεία εισόδου ρεύματος 
Ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ  
των στηριγμάτων της ράβδου. 
 

ΔΕΙΤΕ ΔΕΞΙΑ όλες τις επιλογές  
του Τ80Z F.F: 
 

Οι TRITON ανήκουν στην  
ενεργειακή κλάση Α ! 

 
   

Χρήση:   Οι συσκευές αυτής της σελίδας και της επόμενης, είναι μόνο για ντους (ελεύθερης ροής)  
παρέχοντας ζεστό νερό από  το δικό τους τηλέφωνο (ντους).  
Τοποθετούνται μέσα στη μπανιέρα/ντουσιέρα (ψηλά)  και δίνουν οικονομικά και άμεσα ζεστό νερό . 
Δεν τοποθετούνται σαν κεντρικές (πιέσεως).   
Παίρνουν νερό από τη βρύση (ή από νιπτήρα/καζανάκι)  και ρεύμα από τον πίνακα ή τον θερμοσίφωνα. 
Γραπτή εγγύηση ΓΕΝΕΜ:  Ισχύει  ακόμη κι  αν  η εγκατάσταση  δεν γίνει  από τεχνικούς  της εταιρίας. 

Ασφάλεια:  Υψηλές Αγγλικές & Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας & ασφάλειας: BEAB-BS  &  CE  



        Ταχυθερμαντήρες μόνο για ντους     (2η σελίδα) 
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TRITON   Made in England - Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται -  Μεγάλες εγγυήσεις  5-10 ετών βασικής σειράς. 
ΑΛΛΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ  TRITON  
Ασφάλεια: Πρεσοστάτης για προστασία από διακοπή του νερού- 
Βαλβίδα ασφαλείας προστασίας από υπερβολική πίεση-  
Θερμοστάτης με θερμικό ασφαλείας (2 σε 1) στους 60 ⁰C και 100 ⁰C. 
Χάλκινες αντιστάσεις & Δοχείο νερού από χαλκό και μηχανολογικό πλαστικό 
υψηλής αντοχής.      Υδατοστεγείς συσκευές με IPX4. 

 

 

Εγκατάσταση: Εύκολη, με πολλαπλά σημεία εισόδου νερού και ρεύματος για αρχική εγκατάσταση ή/και 
αντικατάσταση ταχυθερμαντήρων άλλων εταιριών χωρίς μερεμέτια και δυσκολία. 
Σύνδεση με τη βρύση της μπανιέρας για λήψη νερού (ή από νιπτήρα-καζανάκι κ.λ.π.). 
Ηλεκτρική παροχή παίρνουν από τον πίνακα ή από τον θερμοσίφωνα (ανάλογα την ισχύ). 
Αγγλικής κατασκευής με αγγλικές προδιαγραφές και εγκρίσεις.   Πιστοποιήσεις: BEAB-BS-CE-IPΧ4 
 

 

        TRITON  Avena         Made in England  
 

  
                   

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                146€ + ΦΠΑ 

 

Το πιο ισχυρό μονοφασικό για ντους 
-Κοινός διακόπτης Start/Stop      
 και επιλογής καλοκαίρι/χειμώνα         
  3,5 / 7,8 KW-230V      
Ανήκει στην  ανώτερη ενεργειακή κλάση  Α 
-Ρυθμιστής θερμοκρασίας 
-Μνήμη θερμοκρασίας 
 Απόδοση χειμώνα:  4,5 – 5 λίτρα/λεπτό  
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ  

3 ετών για το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ για τρύπημα-άλατα-
διαρροή &  για τις αντιστάσεις.   
  BEAB-BS  CE   -   Κλάση Προστασίας: IPX4 

       
Περισσότερα για τον  TRITON T80 Z  Fast Fit (από σελ.5)  - Made in England   
Ο μοναδικός ταχυθερμαντήρας με 2πλη δυνατότητα σύνδεσης ρεύματος & νερού δεξιά ή αριστερά !    

  

Είσοδος 
καλωδίου     

  
 
 
Είσοδος  
νερού 

  
 
 

 

  

 

 
 

130€ + ΦΠΑ 

WIJAS 500P    Made in Poland   Ισχύς 5kw  230 V-    Α ενεργ. κλάση 

Για καλοκαίρι ή/ και για μικρή πρόχειρη χειμερινή χρήση  
Με δική του βρύση, ντους, στήριγμα ντους. 
Απόδοση με είσοδο νερού 15°C &  έξοδο 40°C  στα 3 λίτ./λεπτό 
(το χειμώνα έχουν μικρή απόδοση λόγω μικρής  ισχύος).  
Γερμανικές πιστοποιήσεις και προδιαγραφές VDE  
 Διαθέτει  CE  & κλάση προστασίας IP 25 

  

Δείτε επίσης 

http://www.genem.eu/


  

      ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ  TRITON AMORE 7,8 kW made in England 

       
                STEEL BRUSHED                       WHITE                               BLACK 379€ + ΦΠΑ 

 

  
Η τέλεια …….πολυτέλεια για το ντους.           
Απολαύστε το ντους σας  με …. το 
Amore  σας ! 
 
Ζεστό νερό σε 7 δευτερόλεπτα και 
παράλληλα με εξοικονόμηση ενέργειας. 
            ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α 
5ετής γραπτή εγγύηση των χάλκινων 
αντιστάσεων 
10ετής εγγύηση δοχείου νερού  
(χάλκινο με μηχανολογικό πλαστικό) 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Κομψό Ντους ημι-αυτοκαθαριζόμενο πολλαπλών (5) ροών. 
Ράβδο από αλουμίνιο με στήριγμα ντους ρυθμιζόμενο στο επιθυμητό ύψος  
Σπιράλ εξόδου ζεστού μεγάλης αντοχής Σαπουνοθήκη 
Πρεσοστάτη για προστασία από διακοπή του νερού 
Βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από υπερβολική πίεση 
Θερμοστάτη με θερμικό ασφαλείας (2 σε 1) στους 60 °C και στους 100 C. 
Πολλαπλά σημεία εισόδου νερού και ρεύματος (κάτω – πίσω -πάνω δεξιά -πάνω αριστερά), κατάλληλο μοντέλο 
για αρχική εγκατάσταση ή και αντικατάσταση ταχυθερμαντήρων άλλων εταιριών χωρίς μερεμέτια και δυσκολία. 
 
Συνδεσμολογία: 
Σύνδεση με τη βρύση της μπανιέρας ή από άλλη παροχή κρύου  για λήψη νερού. 
Καλώδιο ηλεκτρικής παροχής μπορεί να πάρει από τον πίνακα ή από τον θερμοσίφωνα. 
Αγγλικής κατασκευή, στεγανή συσκευή με αγγλικές προδιαγραφές και εγκρίσεις: BEAB-BS-CE-IP25 
Άψογη επιλογή για τη σχέση ποιότητας τιμής/απόδοσης. 
Πραγματική απόδοση από 15°C - 40°C  στα  4,5 λίτρα ανά λεπτό 
  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:   ΓΕΝΕΜ   Δοϊράνης 118 Καλλιθέα    Τηλ.κέντρο: 210-9596470   www.genem.eu 

 8 
 

 

 
Απαλό Μπουτόν  Start/Stop. 
Μπουτόν επαφής επιλογής ισχύος:  
ΜΕΡΙΚΗ /ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ   3,5kW /  7,8kW    
Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης  
της θερμοκρασίας και ένδειξή της  
στην οθόνη σε °C.  

 

                      
Κομψή συσκευή, υπερσύγχρονη και εξαιρετικά 
εύκολη στη χρήση. 
Τα έξυπνα ψηφιακά χειριστήρια αφής  
καθώς και μια επιλογή ανάμεσα σε 
3 φινιρίσματα, όψη Χάλυβα, Μαύρο, Λευκό, 
δημιουργούν ένα εξαιρετικό  σημείο εστίασης 
του ματιού στο μπάνιο σας. 



ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ   Ταχυθερμαντήρες    CEX 

 
 

 
 

Made in Germany 
 

Ηλεκτρονικοί Inverter* Κεντρικοί με οθόνη LCD 
(μπάνιο - νιπτήρα – κουζίνα – κοντινές αποστάσεις) 

 

1) Μονοφασικοί  CEX  6/9 
            312€ + ΦΠΑ 

2) Τριφασικοί  CEX  11/13 
            345€ + ΦΠΑ 

 

Η έξυπνη λύση High -Tech 
για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία! 

Inverter*: 30-40% οικονομικότεροι από την Ενεργειακή κλάση Α 
 

ΣΥΜΒΑΤΟΙ & με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER 

Μπορούν  να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή ζεστού νερού (αυτόνομα) ή εν σειρά με ηλιακό 

θερμοσίφωνα ή boiler (αν υπάρχουν) ώστε να εκμεταλλεύονται το χλιαρό νερό που πιθανόν να 

έχουν,  χρησιμοποιώντας έτσι λιγότερη ισχύ και πετυχαίνοντας μεγαλύτερη οικονομία.  
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ  στην κατανάλωση ρεύματος κατά  30 έως 40 %  σε σχέση με τους  

κλασικούς  ταχυθερμαντήρες και 60 έως 70% σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες. 
 

Xαρακτηριστικά: 
Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.  
Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό 
εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού,  
ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και να διατηρηθεί σταθερή   
                                                                                                 (σύστημα ΤΤC).  

Πίνακας ελέγχου: 
 Ρύθμιση σε βήματα του 10C  (0,50C από 380C-420C) 

 Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ 200C και 550C (CEX9)  
ή 600C (CEX13)  με τα πλήκτρα αφής και εμφανίζεται  
στην οθόνη LCD, όπου φαίνονται και οι επιλογές λειτουργίας  
και προγραμματισμού. 

 4 πλήκτρα για ρύθμιση θερμοκρασίας & χρήση του Μενού  

 2 Μνήμες θερμοκρασίας που ρυθμίζονται  για κάθε χρήση: 
  Π.χ.: 1 στους 350C (πλύσιμο χεριών)  και 2  στους 420C (ντουζ) ή σε άλλη    

  θερμοκρασία σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 
   Διάφορες επιλογές μέγιστης ισχύος (σύστημα ΜΡS) και αντιστάσεις IES.  
   Max θερμοκρασία εισόδου 70 0C.     Max πίεση λειτουργίας 10 bar.     
   Εμφανίσιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση. 
   Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ         
Μονοφασικός  230 V   CEX 6 / 9 Τριφασικός  380-400 V   CEX 11 / 13 

Ανώτατη ισχύς:  6,6 ή 8,8 kW 

Κοντινές αποστάσεις, ντους , 
νιπτήρα, κουζίνα. 

Ανώτατη ισχύς:  11 ή 13,5 kW 

Μεγαλύτερη  απόδοση από   
τον μονοφασικό, για αποστάσεις 

Ύψος: 29 cm (31 cm με σπειρώματα) Πλάτος:  17,5 cm    Βάθος: 10,5 cm 

Σπείρωμα ½’’ εξωτερικό        Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω 
 

                       CEX 

           

Διαθέσιμο τηλεχειριστήριο, προαιρετικά, 
για άνετη ρύθμιση από απόσταση 

 
99€ + ΦΠΑ 

    Γερμανικές & Ευρωπαϊκές  πιστοποιήσεις και εγκρίσεις ,σύμφωνα με τα υψηλότερα standards:  
    VDE, GS, EMV, CE,  Κλάση Προστασίας IP 24     Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ & η ΠΟΙΟΤΗΤΑ πρέπει να αποδεικνύονται ! 
    Σημείωση *:  Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας  
    και η σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας , τα οποία είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα.                      

                          Κεντρική διάθεση ΓΕΝΕΜ – Δοϊράνης 118 Καλλιθέα 210-9596470  9 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 150C και έξοδος 400C]   

Στα 6,6 KW  απόδοση  4 λίτρα/λεπτό Στα 11 KW απόδοση 6,5  λίτρα/λεπτό 

Στα 8,8 KW  απόδοση  5,5 λίτρα/λεπτό Στα 13,5 KW απόδοση 8 λίτρα/λεπτό 



ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ   Ταχυθερμαντήρες    DEX 

 
 

 
 

     

Ηλεκτρονικοί  Inverter*  Κεντρικοί με οθόνη LCD 
 

1)Τριφασικοί   DEX  18/27  για γέμισμα μπανιέρας , 

& μεγάλες αποστάσεις, νιπτήρα, ντους, κουζίνα.  
 

2)Μονοφασικοί  DEX  8/12  (για ενισχυμένο 

μονοφασικό ρεύμα) για ντους, κοντινές αποστάσεις, 

νιπτήρα, ντους, κουζίνα.  
Η έξυπνη λύση High -Tech  Made in Germany 

για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία! 
Inverter*: 30-40% οικονομικότεροι  

από την Ενεργειακή κλάση Α 
 
 

ΣΥΜΒΑΤΟΙ & με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER  
Μπορούν  να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή ζεστού νερού (αυτόνομα) ή εν σειρά με ηλιακό 

θερμοσίφωνα ή boiler (αν υπάρχουν) ώστε να εκμεταλλεύονται το χλιαρό νερό που πιθανόν να 

έχουν,  χρησιμοποιώντας έτσι λιγότερη ισχύ και πετυχαίνοντας μεγαλύτερη οικονομία.  
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ  στην κατανάλωση ρεύματος κατά  30 έως 40 %  σε σχέση με τους  

μη  ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες και 60 έως 70% σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες. 
 

Xαρακτηριστικά: 
Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.  
Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό 
εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού,  
ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και να διατηρηθεί σταθερή   
                                                                                              (σύστημα ΤΤC). 

Πίνακας ελέγχου: 

 Ρύθμιση σε βήματα του 10C  (0,50C από 380C - 420C) 

 Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ 200C και 550C / 600C με τα 
πλήκτρα αφής και εμφανίζεται στην οθόνη LCD,  
όπου φαίνονται και οι επιλογές λειτουργίας και προγραμματισμού. 

 4 πλήκτρα για ρύθμιση θερμοκρασίας & χρήση του Μενού. 

 2 Μνήμες θερμοκρασίας που ρυθμίζονται  για κάθε χρήση: 
       Π.χ.: 1 στους 350C (πλύσιμο χεριών)  και 2  στους 420C (ντουζ) ή σε άλλη  

θερμοκρασία  σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 
Διάφορες επιλογές μέγιστης ισχύος (σύστημα ΜΡS) και αντιστάσεις IES.  
Max θερμοκρασία εισόδου 70 0C.     Max πίεση λειτουργίας 10 bar.     
Εμφανίσιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση. 
Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης.  

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ         
Μονοφασικός  230V   8-12KW, μόνο 
για ενισχυμένο μονοφασικό ρεύμα 

Ανώτατη ισχύς:  8,8 KW ή 12 KW 
Κοντινές αποστάσεις, ντους , κουζίνα.  

Τριφασικός  380-400V    18-27KW 
Ανώτατη ισχύς:  18 - 21 - 24 ή 27 kw 
Μεγάλες αποστάσεις & μπανιέρα  
ή βαριά επαγγελματική χρήση. 

Ύψος:    46,6 cm    Πλάτος:  23,1 cm    Βάθος: 9,75 cm 

Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω ή πίσω (προς τον τοίχο).Σπείρωμα ½’’ 
 

 

DEX    565€ + ΦΠΑ 

 
 
 
 

Προαιρετικό τηλεχειριστήριο,  
για άνετη ρύθμιση από απόσταση 

 
99€ + ΦΠΑ 

       Σημείωση *:  Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας  
       και η σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας , τα οποία είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα.                      

Γερμανικές & Ευρωπαϊκές  πιστοποιήσεις και εγκρίσεις ,σύμφωνα με τα υψηλότερα standards:  
VDE, GS, EMV, CE,  Κλάση Προστασίας IP 25     Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ & η ΠΟΙΟΤΗΤΑ πρέπει να αποδεικνύονται ! 
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                               ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 150C και έξοδος 400C]   

Στα 8,8 KW  απόδοση  5,5 λίτρα/λεπτό Στα 18 KW απόδοση 10,5  λίτρα/λεπτό 

                Στα 12 KW  απόδοση  7 λίτρα/λεπτό Στα 27 KW απόδοση 15,5 λίτρα/λεπτό (Με ανάμειξη κρύου) 



 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ   Ταχυθερμαντήρες    DCX 
 

 
 

 
 

    Made in Germany 

Ηλεκτρονικοί  Inverter*  Κεντρικοί με 5 μνήμες 
 

Τριφασικοί   DCX  18/27  για γέμισμα μπανιέρας , & 

μεγάλες αποστάσεις, νιπτήρα, ντους, κουζίνα.  
 

Η έξυπνη λύση High -Tech 

για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία! 
Inverter*: 30-40% οικονομικότεροι  

από την Ενεργειακή κλάση Α 

Συνδέονται παράλληλα και ΟΧΙ σε σειρά   
με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER  

 

Μπορούν  να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή ζεστού νερού (αυτόνομα) 
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ  στην κατανάλωση ρεύματος κατά  30 έως 40 %  σε σχέση με τους  

μη  ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες και 60 έως 70% σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες. 
 

Xαρακτηριστικά: 
Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.  
Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό 
εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού 
ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία αλλά και να διατηρηθεί 
σταθερή (σύστημα ΤΤC). 
Πίνακας ελέγχου: 

 Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μέσω του πλήκτρου αφής  
και τις προ-ρυθμισμένες 5 Μνήμες θερμοκρασίας: 

 350C     380C     420C     480C     550C 
  Π.χ.: στους 350C (πλύσιμο χεριών), στους 380C ή 420C (ντους),  

  στους  480C  για τη μπανιέρα, στους 550C  για άλλες εφαρμογές  
  σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 

Σε κάθε επιλεγμένη θερμοκρασία φωτίζει και ένα έγχρωμο LED   
ενώ αναγράφεται και η τιμή της κάτω από αυτό.  

 
Διάφορες επιλογές μέγιστης ισχύος (σύστημα ΜΡS) και αντιστάσεις IES.  
Max θερμοκρασία εισόδου 40 0C.     Max πίεση λειτουργίας 10 bar.     
Εμφανίσιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση. 
Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης . 

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ         
Τριφασικός  380-400V    18-27KW 

Ανώτατη ισχύς:  18 - 21 - 24 ή 27 kw  (η κατώτερη ρυθμίζεται αυτόματα) 
Μεγάλες αποστάσεις & μπανιέρα ή βαριά επαγγελματική χρήση. 

Ύψος:    46,6 cm    Πλάτος:  23,1 cm    Βάθος: 9,75 cm 

Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω ή πίσω (προς τον τοίχο). Σπείρωμα ½’’ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 150C και έξοδος 400C]   

Στα 18 KW απόδοση 10,5  λίτρα/λεπτό 

Στα 27 KW απόδοση 15,5 λίτρα/λεπτό (Με ανάμειξη κρύου). 
 

   DCX   484€ + ΦΠA 

 
 

       Γερμανικές & Ευρωπαϊκές  πιστοποιήσεις και εγκρίσεις ,σύμφωνα με τα υψηλότερα standards:  
       VDE, GS, EMV, CE,  Κλάση Προστασίας IP 25     Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ & η ΠΟΙΟΤΗΤΑ πρέπει να αποδεικνύονται ! 
       Σημείωση *:  Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας  
       και η σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας , τα οποία είναι τα μεγάλα τους πλεονεκτήματα.                      

     11 



ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ   Ταχυθερμαντήρες    DBX 
 

 
 

 
 

    Made in Germany 

Ηλεκτρονικοί  Inverter*  Κεντρικοί  

Βασική έκδοση 
 

Τριφασικοί   DBX  18  για γέμισμα μπανιέρας , 

& μεγάλες αποστάσεις, νιπτήρα, ντους, κουζίνα.  
 

Η έξυπνη λύση High -Tech 

για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία! 
 

Συνδέονται παράλληλα και ΟΧΙ σε σειρά   
με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER  

 

Μπορούν  να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή ζεστού νερού  
 

Inverter*: 30-40% οικονομικότεροι  

από την Ενεργειακή κλάση Α 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ  στην κατανάλωση ρεύματος κατά  30 έως 40 %  σε σχέση με τους  

μη  ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες και 60 έως 70% σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες. 
 

Xαρακτηριστικά: 
Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.  
Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό 
εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού,  
για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία  και να διατηρηθεί σταθερή              
                                                                                           (σύστημα ΤΤC). 
Πίνακας ελέγχου: 

 Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μόνο εσωτερικά κατά την εγκατάσταση ή 
/και αργότερα μέσω του ποτενσιόμετρου με ένα λεπτό κατσαβίδι 
μεταξύ 300C και 600C.  

 Εργοστασιακά είναι προ-ρυθμισμένος στους 500C 
 Συνήθως ρυθμίζεται στους 450C με 480C βάσει των βασικών χρήσεων :   

350C ( χέρια), 380C ή 420C (ντους),  480C (μπανιέρα). 
 

  MIA μέγιστη ισχύς για τη συσκευή στα 18KW  και αντιστάσεις IES.  
  Max θερμοκρασία εισόδου 35 0C.     Max πίεση λειτουργίας 10 bar.     
  Εμφανίσιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση. 
  Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης. 
 
 

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ         
Τριφασικός  380-400V    18KW 

Ανώτατη ισχύς:  18 kw  ( η κατώτερη ρυθμίζεται αυτόματα) 
Μεγάλες αποστάσεις & μπανιέρα. 

Ύψος:    46,6 cm    Πλάτος:  23,1 cm    Βάθος: 9,75 cm     Σπείρωμα ½’’ 

Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω ή πίσω (προς τον τοίχο) 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 150C και έξοδος 400C]   

Στα 18 KW απόδοση 10,5  λίτρα/λεπτό 
  

     

    DBX  360€ + ΦΠΑ 

 
               

 

  
 Γερμανικές & Ευρωπαϊκές  πιστοποιήσεις και εγκρίσεις ,σύμφωνα με τα υψηλότερα standards:  
 VDE, GS, EMV, CE,  Κλάση Προστασίας IP 25     Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ & η ΠΟΙΟΤΗΤΑ πρέπει να αποδεικνύονται ! 
 Σημείωση *:  Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας  
 και η σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας , τα οποία είναι τα μεγάλα τους πλεονεκτήματα.                      

             

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:  ΓΕΝΕΜ- Δοϊράνης 118 Καλλιθέα 210-9596470   www.genem.eu         12 
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CLAGE  DEX ‘’NEXT’’ Series    18-21-24-27 kW 
Το DEX Next λειτουργεί μέσω οθόνης E-Paper υψηλής 
αντίθεσης με αισθητήρια πλήκτρα και ρύθμιση ανά βαθμό °C.  
Μπορούν να εισαχθούν έως και 4 προφίλ χρηστών.  
Οι τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού νερού 
αποθηκεύονται από τη συσκευή και μπορεί να προβληθεί στις 
στατιστικές. 
Η μονάδα τηλεχειριστηρίου Bluetooth διατίθεται extra όπως 
και στο DEX. 
Μπορεί επίσης να ελεγχθεί μέσω tablet ή smartphone (iOS9 ή 
νεότερη έκδοση / 
Android-OS4.4 ή νεότερη έκδοση, προσαρμογέας FXE, CLAGE 
Home Server και απαιτείται η εφαρμογή   ‘’Smart Control’’ 
(«Έξυπνος έλεγχος»). 
Τα υπόλοιπα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά παραμένουν 
ίδια με τo DEX (σελίδα 10)  με μικρές αναβαθμίσεις  
στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των πάντα υψηλής 
ποιότητας προϊόντων της CLAGE. 

 

 

CLAGE  DCX ‘’NEXT’’ Series     18-21-24-27 kW 
Το DCX Next λειτουργεί μέσω της νέας  νέας touch όψης με 
μπουτόν αφής:  35°C - 38°C - 42°C - 48°C - 55°C 
Τα υπόλοιπα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά παραμένουν 
ίδια με τo DCX (σελίδα 11)  με μικρές αναβαθμίσεις  
στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των πάντα υψηλής 
ποιότητας προϊόντων της CLAGE. 

                
 

 

CLAGE  DLX  18kW 
‘’NEXT’’ Series    
Το DLX Next λειτουργεί 
μέσω της νέας touch όψης 
με μπουτόν αφής:   
35°C - 45°C -  55°C 
Τα υπόλοιπα στοιχεία και 
τεχνικά χαρακτηριστικά 
παραμένουν ίδια με τo DLX 
(σελίδα 14)  με μικρές 
αναβαθμίσεις στα πλαίσια 
της συνεχούς βελτίωσης 
των πάντα υψηλής 
ποιότητας προϊόντων της 
CLAGE. 

 

 

CLAGE  DBX  18kW 
‘’NEXT’’ Series    
Παραμένει το απλούστερο 
μοντέλο της CLAGE. 
Τα στοιχεία και τεχνικά 
χαρακτηριστικά του 
παραμένουν ίδια με τo 
DBX (σελίδα 12) με μικρές 
αναβαθμίσεις στα πλαίσια 
της συνεχούς βελτίωσης 
των πάντα υψηλής 
ποιότητας προϊόντων της 
CLAGE. 
 
 



 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ  Ταχυθερμαντήρες  DLX18 

 
 

 
    Made in Germany 

Τριφασικοί   DLX  18  για γέμισμα μπανιέρας  &  

 μεγάλες αποστάσεις, νιπτήρα, ντους, κουζίνα.  

Ηλεκτρονικοί  Inverter*  Κεντρικοί με 3 μνήμες 
Inverter*: 30-40% οικονομικότεροι από την Ενεργειακή κλάση Α 

Συνδέονται παράλληλα  με  ΗΛΙΑΚΟ  ή  BOILER  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ  στην κατανάλωση ρεύματος κατά   

30 έως 40 %  σε σχέση με τους μη  ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες 

και 60 έως 70% σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες. 
 

Πίνακας ελέγχου: 

 Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μέσω του πλήκτρου αφής  
και τις προ-ρυθμισμένες 3 Μνήμες θερμοκρασίας: 

                           350C    450C      550C 
  Π.χ.: στους 350C (πλύσιμο χεριών), στους 450C (μπάνιο),  

                                    
Max θερμοκρασία εισόδου 40 0C.     Max πίεση λειτουργίας 10 bar.    

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ         
Τριφασικός  380-400V    18KW   (η κατώτερη ισχύς ρυθμίζεται αυτόματα) 
Μεγάλες αποστάσεις & μπανιέρα ή βαριά επαγγελματική χρήση. 

Ύψος:    46,6 cm    Πλάτος:  23,1 cm    Βάθος: 9,75 cm 

Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω ή πίσω (προς τον τοίχο). Σπείρωμα ½’’ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 150C και έξοδος 400C]   

Στα 18 KW απόδοση 10,5  λίτρα/λεπτό 

Γερμανικές & Ευρωπαϊκές  πιστοποιήσεις και εγκρίσεις , σύμφωνα  
με τα υψηλότερα standards:  VDE, GS, EMV, CE,  Κλάση Προστασίας IP 25           

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ & η ΠΟΙΟΤΗΤΑ πρέπει να αποδεικνύονται ! 
   Σημείωση *:  Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη 

εξοικονόμηση ενέργειας και η σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας , τα οποία είναι τα μεγάλα τους πλεονεκτήματα. 

         DLX  430€ + ΦΠA 

 

        

 

 Ταχυθερμαντήρες  της σειράς    CEX – U   
                   Μονοφασικοί  6/9  και Τριφασικοί 11/13 
 
Είναι παρόμοια με τα προϊόντα της σελίδας 9,  με ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά   
αλλά -ανάποδα - με  τις συνδέσεις του νερού από πάνω. 

                              

  CEX – U    6/9      Μονοφασικοί   368€ + ΦΠΑ 
  CEX – U  11/13   Τριφασικοί        385€ + ΦΠΑ 
 

  

  

 

                                                              Δείτε περισσότερα  
                                                              στη σελίδα 9 
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Κεντρικοί Τριφασικοί Ταχυθερμαντήρες WIJAS (Since 1971)  Made in Poland  
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     INVERTER* - MULTI - LCD 

Electronic POW 18-21-24  
Κεντρικοί  πιέσεως 

  

<< Α >>  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΛΑΣΗ 

 
                                  343€ + ΦΠΑ 

Συμβατοί για τοποθέτηση  
σε σειρά με ηλιακό. 
Solar compatible   

Τροφοδοτούν με ζεστό νερό τις υπάρχουσες βρύσες αμέσως.   
H ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας  γίνεται   
με την επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας στην οθόνη . 
Για οικιακή χρήση ή εργασίας  (μπάνια, γραφεία, παιδικοί 
σταθμοί, συνεργεία  κ.α.). 
 

Προδιαγραφές & πιστοποιήσεις CE - Προστασία  IP24          
2ετής  γενική εγγύηση - Πολωνικής κατασκευής 
 

Yψηλής ποιότητας &  αξιοπιστίας  &   INVERTER 
Τριφασικά (3 φάσεις και γείωση)   

Οικονομικότερα στην κατανάλωση κατά  30-40 %  
από τους απλούς ταχυθερμαντήρες. 
Μια συσκευή με όλες τις δυνατότητες Max  ισχύος: 
18 KW - 21 KW - 24 KW  
Το Minimum το καθορίζει αυτόματα η συσκευή σύμφωνα  
με τη ροή του νερού, τη  θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού 
και  την  επιθυμητή θερμοκρασία. 
Τοποθετούνται  παράλληλα ή  εν σειρά με ηλιακό ή boiler   
με Max θερμοκρασία εισόδου  τους 60⁰C.  
Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση θερμοστατικού αναμείκτη ή 
βάνας εκτροπής για προστασία της συσκευής (δείτε σελίδα 14). 

Εύρος λειτουργίας 2-6 bar  σε  πίεση δικτύου  
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται διακόπτης νερού με 
φίλτρο σωματιδίων, ρυθμιστής πίεσης για προστασία της 
συσκευής από μεγάλη πίεση.       Σπειρώματα συσκευής½’’ 
 Συμπεριλαμβάνονται: βίδες, ούπατ, ελληνικές οδηγίες & εγγύηση. 
Διαστάσεις:     Υ:44,7  Π:23,6  Β:10,4 σε εκ. 
 

Σημείωση *:  Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και η 
σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας , τα οποία είναι τα μεγάλα τους πλεονεκτήματα.  
 

           

3 ΜΝΗΜΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

 
             ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ           ΡΕΛΕ  ΠΙΕΣΗΣ       ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ        ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΦΙΛΤΡΟ                    ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ                                                                                                                                                                                                         

                                                                  
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΝΕΜ - ΔΟΪΡΑΝΗΣ 118  ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΤΚ 17673 - ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210-9596470   



Κεντρικοί Τριφασικοί Ταχυθερμαντήρες WIJAS (Since 1971)  Made in Poland  
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Electronic POW 18H  
Κεντρικοί  πιέσεως 

  

<< Α >>  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΛΑΣΗ 

                                        292€ + ΦΠΑ 

Τροφοδοτούν με ζεστό νερό τις υπάρχουσες βρύσες αμέσως.   
H ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας  γίνεται   
με ανάμειξη κρύου- ζεστού με  την υπάρχουσα βρύση.  
Για οικιακή χρήση ή εργασίας  (μπάνια, γραφεία, παιδικοί 
σταθμοί, συνεργεία  κ.α.). 
 

Προδιαγραφές & πιστοποιήσεις CE - Προστασία  IP24          
2ετής  γενική εγγύηση - Πολωνικής κατασκευής 
Yψηλής ποιότητας &  αξιοπιστίας 
Τριφασικά (3 φάσεις και γείωση)  

  Τοποθετούνται  παράλληλα με ηλιακό ή boiler (Δείτε σελ.14) 

 18 KW  για μπανιέρα – νεροχύτη - ντους  
  Με 5 διαβαθμίσεις ισχύος:  

1ο επίπεδο 6/9kW  

Φωτεινή ένδειξη  

του τρέχοντος 

επιπέδου ισχύος  

στον πίνακα ελέγχου  

2ο επίπεδο 6/12kW 

3ο επίπεδο 9/12kW 

4ο επίπεδο 9/18kW 

5ο επίπεδο 12/18kW 

Εύρος λειτουργίας 2-6 bar  σε  πίεση δικτύου  
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται διακόπτης νερού με 
φίλτρο σωματιδίων, μειωτής πίεσης για τοποθέτηση στην 
είσοδο της συσκευής για προστασία της συσκευής από 
μεγάλη πίεση. 
Σπείρωμα ½’’ 
 Συμπεριλαμβάνονται:βίδες,ούπατ, ελληνικές οδηγίες & εγγύηση. 
 
Διαστάσεις:     Υ:44,7  Π:23,6  Β:10,4 σε εκ. 

       
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ           ΡΕΛΕ  ΠΙΕΣΗΣ            ΚΡΥΦΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ     ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΦΙΛΤΡΟ 

                             
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΝΕΜ - ΔΟΪΡΑΝΗΣ 118  ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΤΚ 17673 - ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210-9596470 



Κεντρικοί Τριφασικοί Ταχυθερμαντήρες KOSPEL (Since 1990)  Made in Poland  
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PPH2  Κεντρικοί  

πιέσεως 
  

<< Α >>  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΛΑΣΗ 

                                        

 
 

     220€ + ΦΠΑ 

Τροφοδοτούν με ζεστό νερό τις υπάρχουσες βρύσες αμέσως.   
H ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας  γίνεται   
με ανάμειξη κρύου- ζεστού με  την υπάρχουσα βρύση.  
Για οικιακή χρήση ή εργασίας  (μπάνια, γραφεία, παιδικοί 
σταθμοί, συνεργεία  κ.α.). 
 

Προδιαγραφές & πιστοποιήσεις CE - Προστασία  IP25          
2ετής  γενική εγγύηση - Πολωνικής κατασκευής 
Yψηλής ποιότητας &  αξιοπιστίας 
Τριφασικά (3 φάσεις και γείωση)  

Τοποθετούνται  παράλληλα με ηλιακό ή boiler  

 Για μπανιέρα/ντουσιέρα - νιπτήρα - νεροχύτη   
  5 διαφορετικά μοντέλα με διαβαθμίσεις ισχύος:  

PPH2      9           6/9 KW  

Φωτεινή ένδειξη  

    λειτουργίας  
PPH2    12         8/12 KW 

PPH2    15       10/15 KW 

PPH2    18       12/18 KW 

PPH2    21       14/21 KW 

Εύρος λειτουργίας 2-6 bar  σε  πίεση δικτύου  
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται διακόπτης νερού & 
φίλτρο σωματιδίων.   Σπειρώματα συσκευής 1/2’’. 
Συμπεριλαμβάνονται:βίδες,ούπατ, ελληνικές οδηγίες & εγγύηση  
                                      Διαστάσεις:     Υ:44   Π:24,5   Β:12,6 σε εκ. 

 
Κεντρικός-Πιέσεως Επιλογή ισχύος Πρεσοστάτης 
                                                    στα 2/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
    Δυνατότητα σύνδεσης από κάτω                
                              ΟΙΚΙΑΚΕΣ &   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ                                                      με ή χωρίς το ειδικό σετ   
                                                                                                                                                                  ΚΩΔ.: 11900    στα 22€ + ΦΠΑ 
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΝΕΜ - ΔΟΪΡΑΝΗΣ 118  ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΤΚ 17673 - ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210-9596470 



ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ    
MADE IN EUROPE 

  

  
 
 

 

 

Εφαρμογές 

 

Ενεργοποιούνται με το άνοιγμα της βρύσης 
του ζεστού νερού και παρέχουν ζεστό νερό 
σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ,  
γρήγορα και οικονομικά στο νιπτήρα,  
τη  ντουζιέρα ή τον νεροχύτη. 
 

Επιλογή ισχύος  5,5 - 8 kw 
για Καλοκαίρι / Χειμώνα 

 

Αυτόματη ενεργοποίηση 
σε 2 κλίμακες , σύμφωνα 

με τη ροή του νερού

 

Τοποθετούνται όπως στα 
σχεδιαγράμματα ή στη θέση του 

κλασικού θερμοσίφωνα. 
 

Ιδιαίτερα οικονομικοί, καθώς 
καταναλώνουν ρεύμα μόνο για όσο 
έχουμε ανοικτή τη βρύση του ζεστού. 
 
Έτσι, ζεσταίνουμε μόνο την ποσότητα 
που θα χρησιμοποιήσουμε.  

 
 

Το μοντέλο EPMH είναι χωρίς 
παρελκόμενα ενώ το CH1-80 διαθέτει  το 

ειδικό ντους μεγάλης απόδοσης και  
βαλβίδα ασφαλείας υψηλής πίεσης. 

              

ΕΓΓΥΗΣΗ 2ετής 

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:   E.P.M.H      &    CH1-80 

Ηλεκτρομηχανικός  (με χάλκινες αντιστάσεις) 

Ισχύς kW 8,0 / 5,5 

Τάση 
 

230V~ 

Ένταση A 34,7 

Καλώδιο σύνδεσης  

που απαιτείται 
mm2 3x6 

Απόδοση με 30°C 

αύξηση  

l/min 

λίτρα/λεπτό 
3,8 

Ονομαστική πίεση Bar Min 1 – 6 Max 

Διαστάσεις mm Y 350 x Π 200 x Β 110 

Βάρος kgr 3,3 

Συνδέσεις 
 

1/2"  

Απόσταση μεταξύ 

εισόδου και εξόδου  

του νερού  

mm 100 

 EPMH:  199€ + ΦΠΑ            CH1-80:  215€ + ΦΠΑ 
 

Κεντρική διάθεση: ΓΕΝΕΜ      Τηλ.κέντρο: 210-9596470 Καλλιθέα      
18 
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Κάτω από τον πάγκο:  τροφοδοτούν με ζεστό νερό την 
υπάρχουσα βρύση αμέσως.  Ρύθμιση θερμοκρασίας   
με ανάμειξη κρύου- ζεστού με  την υπάρχουσα βρύση. 
Για οικιακή χρήση ή για χώρους εργασίας  (γραφεία, 
παιδικούς σταθμούς, συνεργεία  κ.α.).   

* Τα μοντέλα  των  5 kw -5,5 kw -5,7 kw   μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν κεντρικά (για ντους κ.λ.π. 

με την υπάρχουσα βρύση)  μόνο για καλοκαιρινή χρήση , για κοντινές αποστάσεις σωληνώσεων   
(ως  4-5 μέτρα)  όταν η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού είναι από περίπου 20⁰C  και άνω. 
 

 
 

MBH 6  Κουζίνας / Νιπτήρα 
5,7 KW 230V μονοφασικοί 

Γερμανικής κατασκευής  
Διαστάσεις:    
Υ:13,5  Π:18,6  Β:8,7  σε εκ..  
Προστασία  IP25 
Σπείρωμα 3/8’’ &  ½’’    

MBH 6           149€ + ΦΠΑ      

 

 

 

 
 

MBH 7  Κουζίνας / Νιπτήρα 
6,5 KW 400V διφασικοί  

Πρέπει να υπάρχει  τριφασικό 
ρεύμα αλλά χρησιμοποιεί μόνο  
2 φάσεις  και γείωση. 
Δεν χρειάζεται Ουδέτερο. 
Λοιπά στοιχεία όπως του MBH 6.  
ΜΒΗ 7           158€ + ΦΠΑ 

Γερμανικές προδιαγραφές και  πιστοποιήσεις  VDE, GS  και το ευρωπαϊκό CE 
Διατίθενται και σε 3,5 kw & 4,4 kw  μόνο για νιπτήρες  (οικιών / γραφείων ) στην ίδια τιμή με το MBH 6 
 

Κοινά στοιχεία ταχυθερμαντήρων  CLAGE  ΜΒΗ  & ΜCX            Γερμανικής κατασκευής  

2ετής εγγύηση - Max πίεση λειτουργίας 10 bar  !  
Συμπεριλαμβάνονται:  καλώδιο, ακροφύσιο , Τ, βίδες, φίλτρο , 1 σπιράλ,  ελληνικές οδηγίες, εγγύηση.  
Η συσκευή διαθέτει:  Διακόπτη  ροής για να ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει ροή νερού. 
Διπλό Θερμικό ασφαλείας για προστασία από υπερθέρμανση. 
Ράβδους αντιστάσεων για εύκολη αντικατάστασή τους σε περίπτωση που χρειαστεί, με χαμηλό κόστος. 
Ρυθμιστής ροής/θερμοκρασίας (εσωτερικός). 
Δοχείο νερού που δεν διαβρώνεται από νερό και άλατα.  
Ειδικό στόμιο της βρύσης (ακροφύσιο) με ρυθμιστή ροής για τοποθέτηση  
σε βρύση σπειρώματος M22 / M24 για μέγιστη απόδοση & εξοικονόμηση νερού.   

 

 
 

MCX   Κουζίνας-Νιπτήρα Inverter* 
 

MCX 6      5,7 kw  230V  μονοφασικοί  
 

MCX 7        6,5 kw  400V  (2 φάσεις & 
γείωση,  χωρίς ουδέτερο, 2φασικοί)  
 

Σημείωση *:  Χαρακτηριστικά της 
τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση ενέργειας και η σταθερή 
θερμοκρασία κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας , τα οποία είναι τα μεγάλα 
τους πλεονεκτήματα.  

 

   MCX      Hi Tech - Electronic

 
 

 

 30-40% οικονομικότερος από 
την ενεργειακή κλάση Α !     
Μειώνει αυτόματα την ισχύ του 
σύμφωνα με τη θερμοκρασία  
του κρύου νερού & τη ροή, για 
να φτάσει στην εξοικονόμηση  
ρεύματος ως και 85% σε σχέση 
με τα κλασικά θερμοσιφωνάκια 
5 λίτρων.  
MCX 6     267€ + ΦΠΑ 
MCX 7     275€ + ΦΠΑ 
Δείτε περισσότερα πιο πάνω  
στα   ‘’Κοινά στοιχεία      
                        ΜΒΗ & ΜCX’’ 

 

Διαθέτει 3 μνήμες θερμοκρασίας μέσω του εξωτερικού πλήκτρου αφής & έγχρωμη ένδειξη LED: 
ECO  35 °C – COMFORT 38 °C – MAX 45 °C 
 

  

Μπορεί να συνδεθεί και εν σειρά με 
ηλιακό ή boiler καθώς μπορεί να 
δεχθεί ζεστό νερό ως και 70 °C. 
Διατίθενται & στα 3,5kw & 4,4kw (230V) 
μόνο για μαζική παραγγελία  
 π.χ. νιπτήρες γραφείων.         



Ταχυθερμαντήρες WIJAS κουζίνας / νιπτήρα για κάτω από τον πάγκο  

 

Κεντρική διάθεση:  ΓΕΝΕΜ  210-9596470  Δοϊράνης 118 Καλλιθέα 20 

Κάτω από τον πάγκο:  τροφοδοτούν με ζεστό νερό την υπάρχουσα βρύση αμέσως.  
Ρύθμιση θερμοκρασίας  με ανάμειξη κρύου- ζεστού με  την υπάρχουσα βρύση. 
Για οικιακή χρήση ή εργασίας  (γραφεία, παιδικοί σταθμοί, συνεργεία  κ.α.). 
 

WIJAS:  Γερμανικές προδιαγραφές και  πιστοποιήσεις  VDE, GS  και το ευρωπαϊκό CE .      

             Πολωνικής κατασκευής  - Προστασία  IP25 -  2ετής  γενική εγγύηση 
                                       Yψηλής ποιότητας  και  αξιοπιστίας 

  

 
Α  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ       
    ΚΛΑΣΗΣ   

 

 

         Ηλεκτρονικά μοντέλα  Perfect  Κουζίνας / Νιπτήρα      

                         Μονοφασικοί & τριφασικοί ταχυθερμαντήρες πιέσεως 
                    

 

     
 

 

       

230V  Μονοφασικά  μοντέλα    132€ + ΦΠΑ                                      

 4000  στα 4 KW  νιπτήρα (χειμώνα/ καλοκαίρι)  ή για 

καλοκαιρινή χρήση σε  νεροχύτη  
 5000  στα 5 KW  χειμώνα & καλοκαίρι    

 5500  στα 5,5 KW κατάλληλα για  νιπτήρα / νεροχύτη                                  

χειμώνα &  καλοκαίρι.      
  

400 V   Διφασικά ( 2 φάσεις)   170€ + ΦΠΑ 
 9000  στα  9,0 KW  νεροχύτη/ντους  χειμώνα & 

καλοκαίρι 
 

 Max πίεση 8 bar  Προστασία  IP24   Σπείρωμα 3/8’’& ½’’  
 

 (Μόνο για ποσοτική παραγγελία διατίθεται  οι      
Μονοφασικοί   και στα 3,5kw - 4,5kw στα 230V  
και οι  Διφασικοί στα 7kw – 8kw) 

 
 

 

Διαστάσεις:   
Υ:15,3  Π:13,4  Β:7,6 σε εκ. 

Η συσκευασία περιέχει επίσης:  ακροφύσιο πίεσης, διακόπτη νερού, βαλβίδα ασφ., ροζέτα, 

βίδες, ούπατ, φίλτρο  σωματιδίων, ελληνικές οδηγίες, εγγύηση, συστολές ½’’ σε 3/8’’ 
 

 

 

 

Τα οικονομικότερα  Ηλεκτρονικά μοντέλα  Smart  Κουζίνας / Νιπτήρα   

 Μονοφασικοί  ταχυθερμαντήρες πιέσεως 

 

 

Smart 40  στα 4 KW  νιπτήρα χειμώνα/ καλοκαίρι    

ή για καλοκαιρινή χρήση σε  νεροχύτη 112€ + ΦΠΑ 
 

Smart 55  στα 5,5 KW για  νιπτήρα / νεροχύτη     

για  χειμώνα / καλοκαίρι    112 € + ΦΠΑ 
 

(Μόνο για ποσοτική παραγγελία διατίθεται & στα  3,5 - 4,5 - 5kw)  

 
Max πίεση 6 bar  Προστασία  IP24   Σπείρωμα 3/8’’& ½’’ 
Απαιτείται στην είσοδο της συσκευής  μειωτής πίεσης 
ρυθμισμένος  ως τα 4 bar.  

 

Η συσκευή 
περιέχει στην 

είσοδο 
ενσωματωμένο 
ρυθμιστή ροής.  

 

Διαστάσεις:   
Υ:14,3  Π:12,4  Β:7 σε εκ. 

Η συσκευασία περιέχει επίσης: βαλβίδα ασφ.,  βίδες, ούπατ,  

φίλτρο  σωματιδίων, ελληνικές οδηγίες, εγγύηση, συστολές ½’’ σε 3/8’’ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:   

Παραδείγματα με Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 15 °C.  

 
Για ακραίες θερμοκρασίες  
(π.χ. προς το 0 °C) 
-παγωμένου εισερχόμενου νερού-   
θα πρέπει να υπάρχει χαμηλότερη 
ροή από τους πίνακες ώστε  να 
επιτευχθεί η επιθυμητή 
θερμοκρασία. 

ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

ΙΣΧΥΣ   kW          

3,5 48 40 35 32     

4 53 43,5 38 34     

4,5 58 47 41 37     

5 62,5 50,5 43,5 39 35,5    

5,5  54,5 46,5 41 37,5 35   

9    58 52 47,5 44 41 



  

ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ / ΒΡΥΣΕΣ 
2 ΣΕ 1  ! 

                           ® 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ BRAND   από τη ΓΕΝΕΜ, 
την αμιγώς ελληνική εταιρία 

CRONUS O’RING   Μοντέλο   JN 10   Ηλεκτρονικό INVERTER* 

Η Nο.1 σειρά  INVERTER ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ/ΒΡΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ 
 Ζεστό νερό αμέσως σε 7’’ για χρήση σε νιπτήρα ή κουζίνα.  
 Διαθέτει LED οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας και touch screen (οθόνη αφής) για ρύθμισή της. 
      Inverter: *   
 Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter  όπως η σταθερή θερμοκρασία &  η  οικονομικότερη 

λειτουργία με αυτόματη αυξομείωση ισχύος για παραγωγή νερού στην επιθυμητή θερμοκρασία. 
 Με μνήμη θερμοκρασίας.  
 Ειδική επεξεργασία επιφάνειας αποφυγής δαχτυλικών αποτυπωμάτων. 
 Με περιστρεφόμενο ρουξούνι 180°. 
 Ισχύς: 3300 W, 230 V ~ 50 Hz, με κλάση προστασίας  IPX4 και ενεργειακή κλάση  Α. 
 Οι συσκευές είναι ελεύθερης ροής (ονομαστική πίεση 0 bar) και βιδώνονται πάνω στον νεροχύτη. 
 Χρώμα: Χρώμιο σατινέ (ματ) 
 Παραδείγματα απόδοσης: 
 Θερμοκρασία εισόδου 15 °C και εξόδου στους 40 °C,  απόδοση  2 lt/min. 
 Θερμοκρασία εισόδου 25 °C και εξόδου στους 40 °C,  απόδοση  3,3 lt/min.  
 Σε περιπτώσεις χαμηλότερων θερμοκρασιών εισόδου το χειμώνα και υψηλότερων το καλοκαίρι,  

η απόδοση διαφοροποιείται ανάλογα.  

 

 
           
 

CRONUS  Μοντέλο  JN 10  

Εύρος πίεσης νερού 0,2 – 6 bar 

Ύψος  27 cm 

Κωδικός προϊόντος  18410 

Τιμή προ ΦΠΑ       130 € 

  CRONUS O’RING  Μοντέλο  JN 9  Ηλεκτρονικό 

H Nο.1 σειρά  ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ/ΒΡΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ 
 Μοντέλο χωρίς: touch screen, μνήμη, λειτουργία τεχ. Inverter (αυτόματη αυξομείωση ισχύος). 
 Διαθέτει LED οθόνη με αναγραφόμενη θερμοκρασία εξόδου. 
 Η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται ελαττώνοντας ή αυξάνοντας τη ροή του ζεστού νερού. 
 Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι ακριβώς τα ίδια με το μοντέλο CRONUS JN 10. 

 

 

CRONUS  Μοντέλο  JN 9 

Εύρος πίεσης νερού 0,2 – 6 bar 

Ύψος  27 cm 

Κωδικός προϊόντος  18409 

Τιμή προ ΦΠΑ 130 € 

           Μπορείτε να δείτε φωτό και περιγραφή/χαρακτηριστικά από το παρακάτω website της ΓΕΝΕΜ. 

Τηλ.Κέντρο: 210-9596470 (& 210 9574072 , 210-9513046)                www.cronus-o-ring.gr 
 Κεντρική διάθεση:   ΓΕΝΕΜ  –  Δοϊράνης 118 Καλλιθέα  www.genem.eu       
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ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ / ΒΡΥΣΕΣ 
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                                          ® 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ BRAND ! 

www.cronus-o-ring.gr    &   www.genem.eu 

      Κεντρική διάθεση: ΓΕΝΕΜ - Δοϊράνης 118 Καλλιθέα, Τηλ.Κέντρο: 210-9596470 (& 210 9574072)  www.cronus-o-ring.gr   
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 Ζεστό νερό αμέσως σε 7’’ για χρήση σε νιπτήρα και κουζίνα.  
 Τα παρακάτω μοντέλα διαθέτουν LED οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας εσωτερικού δοχείου  
 Ισχύς: 3300 W, 230 V ~ 50 Hz, με κλάση προστασίας: IPX4 και ενεργειακή κλάση: Α. 
 Οι συσκευές είναι ελεύθερης ροής (ονομαστική πίεση 0 bar) και βιδώνονται πάνω στον νεροχύτη. 
 Παραδείγματα απόδοσης: 
 Θερμοκρασία εισόδου 15 °C και εξόδου στους 40 °C,  απόδοση  2 lt/min. 
 Θερμοκρασία εισόδου 25 °C και εξόδου στους 40 °C,  απόδοση  3,3 lt/min.  
 Σε περιπτώσεις χαμηλότερων θερμοκρασιών εισόδου το χειμώνα και υψηλότερων το καλοκαίρι,  
     η απόδοση διαφοροποιείται ανάλογα. 

 

Μοντέλο  KA 8 SS 

Κωδικός  18201 

Εύρος πίεσης νερού 1 – 6 bar 

Ύψος 38 cm  

Τιμή καταλόγου  113 € + ΦΠΑ 

  

CRONUS  KA 8 SS  Ανοξείδωτος & με ρελέ προστασίας με οθόνη  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μοντέλο LE 1 LE 2 LE 3 LE 4 

 Ασημί   Χρυσό Λευκό Κόκκινο 

Κωδικός 18301 18302 18303 18304 

Εύρος πίεσης                       1 – 5 bar 
Ύψος 38 cm 

Τιμή καταλόγου                  60 € + ΦΠΑ 

 

CRONUS    LE  1 - 2 - 3 - 4   με οθόνη  

 

        CRONUS   LE  5 - 6 - 7   οικονομικής σειράς με οθόνη 

                
        Σύνδεση από  κάτω:  LE 5 Σύνδεση από κάτω:  LE 6 

Συνδυασμός ντους για καλοκαιρινή 
χρήση ή/και πρόχειρη χειμερινή 

 
 

          Σύνδεση από πίσω:  LE 7 

 
 
 
 

Μοντέλο LE 5 LE 6 LE 7  

Κωδικός 18310 18311 18312 

Εύρος πίεσης bar 1 – 5 
Ύψος cm 37 32 33 

Τιμή καταλόγου  49 € + ΦΠΑ 77 € + ΦΠΑ 65 € + ΦΠΑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE5 
LE6 LE 7 

Τοίχου 

http://www.cronus-o-ring.gr/


Ταχυθερμαντήρες κουζίνας / νιπτήρα για πάνω από τον πάγκο  
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Πάνω από τον πάγκο:                                     
Τροφοδοτούν με ζεστό νερό το δικό τους βρυσάκι αμέσως. 
Ρύθμιση της θερμοκρασίας  μέσω της συσκευής.   Για οικιακή χρήση ή για χώρους 
εργασίας  (γραφεία, παιδικούς σταθμούς, συνεργεία  κ.α.).    
CLAGE και WIJAS:  Γερμανικές προδιαγραφές και  πιστοποιήσεις  VDE, GS   

και το ευρωπαϊκό CE .  Προστασία  IP25.  2ετής  γενική εγγύηση 
TRITON: Αγγλικές προδιαγραφές και  πιστοποιήσεις  BEAB, BSI Kitemark  & το 

ευρωπαϊκό CE .  Προστασία  IPX4.    5ετή εγγύηση  δοχείου νερού & αντιστάσεων 

ΑΠΛΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΥΚΟΛΟΙ  ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΟΥΝ  -  ΔΕΝ ΤΡΥΠΑΝΕ - ΑΣΦΑΛΕΙΣ  ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ  - ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ       

                              

  

 
Α  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ     
     ΚΛΑΣΗΣ   &  
Yψηλής ποιότητας  
και  αξιοπιστίας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      138€ + ΦΠΑ 

 

 Τ30i   

3 kw / 6,5 kw  230V 
Κουζίνας / Νιπτήρα      
Μονοφασικοί 
ταχυθερμαντήρες- 
Ελεύθερης ροής- 
Με δικό τους  ρουξούνι 
εξόδου του ζεστού νερού  & 
ρυθμιστή θερμοκρασίας. 

 

 M4      
  4,4 kw  230V  
Κουζίνας / Νιπτήρα   
Μονοφασικοί 
ταχυθερμαντήρες- 
Ελεύθερης ροής - 
Σετ με τη δική τους βρύση  
(κρύου / ζεστού).  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
    157€ + ΦΠΑ 

Αγγλικής κατασκευής  & Υψηλής  ποιότητας . 
Διαστάσεις:Υ: 17,3    Π:20    Β:10,8 (max)   σε εκ.       
Διαθέσιμοι & στα  3kw  για νιπτήρες: 101€ + ΦΠΑ 
 

Γερμανικής κατασκευής  υψηλής ποιότητας . 
Μικρός και  εξαιρετικά αξιόπιστος  
Διαστάσεις συσκευής:   Υ:13,5  Π:18,6  Β:8,7  σε εκ.    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

100€ + ΦΠΑ 

 

Ηλεκτρονικά μοντέλα  Perfect  Κουζίνας / Νιπτήρα  
Μονοφασικοί ταχυθερμαντήρες  - Ελεύθερης ροής  
Yψηλής ποιότητας  και  αξιοπιστίας 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

    114€ + ΦΠΑ 

Πολωνίας 

Με μείκτη  ΜΙΧ  450    
4,5 KW  230V   
Νιπτήρα ή κουζίνα 
χειμώνα/καλοκαίρι 
Διαστάσεις συσκευής:   
 Υ:19,8  Π:11,5  Β:5,7  σε εκ.       
Ο οικονομικότερος   

Σετ με τη δική τους  βρύση (κρύου / ζεστού)  
PERFECT  450   4,5 KW  230V   
Νιπτήρα ή κουζίνα χειμώνα/καλοκαίρι 
PERFECT  350   3,5 KW  230V  
Νιπτήρα χειμώνα /καλοκαίρι  (Κουζίνα μόνο 
καλοκαίρι)    
Διαστάσεις:   Υ:14,9   Π:9,6    Β:4,5  σε εκ.       
Ο μικρότερος και από τους πιο οικονομικούς  

 

ΑΠΟΔΟΣΗ:  Παραδείγματα με  15°C  Θερμοκρασία εισόδου  
 
 

Για ακραίες θερμοκρασίες 
ή/και παγωμένο εισερχόμενο 
νερό, θα πρέπει να υπάρχει 

χαμηλότερη ροή 
από τους πίνακες ώστε  να 

επιτευχθεί η επιθυμητή 
θερμοκρασία. 

 

ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

ΙΣΧΥΣ   kW         

3,5 48 40 35 32    

4 53 43,5 38 34    

4,5 58 47 41 37    

5 62,5 50,5 43,5 39 35,5   

5,5  54,5 46,5 41 37,5 35  

5,7  56 48 42,5 38,5 35,5  

6,5  61,5 53 46,5 42 38,5 36 



Ταχυθερμαντήρες  Ντους  CEX SHOWER 

 
 

 
 

Ηλεκτρονικοί Inverter* για ντους με οθόνη LCD 
 

CEX  Shower  6/9 

(Κωδ.: 04012)  295€ + ΦΠΑ 

Made in Germany  

Η έξυπνη λύση High -Tech 
για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία! 

Inverter*: 30-40% οικονομικότεροι από την Ενεργειακή κλάση Α 
 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΙ & με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER  

Τοποθετούνται στη ντουσιέρα σαν κύρια πηγή ζεστού νερού 

(αυτόνομα) ή εν σειρά με ηλιακό θερμοσίφωνα ή boiler (αν υπάρχουν) 

ώστε να εκμεταλλεύονται το χλιαρό νερό που πιθανόν να έχουν,  

χρησιμοποιώντας έτσι λιγότερη ισχύ και πετυχαίνοντας μεγαλύτερη 

οικονομία. Διαθέτουν δικό τους ντους, ράβδο στήριξης και σπιράλ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ  στην κατανάλωση ρεύματος κατά   

30 % έως 40 %  σε σχέση με τους κλασικούς  ταχυθερμαντήρες και  

60 % έως 70 % σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες. 

 

Xαρακτηριστικά: 
Παροχή ζεστού νερού στο ντους σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.  
Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό 
εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου 
νερού,  ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και να διατηρηθεί 
σταθερή  (σύστημα ΤΤC). 

                                                                                                  
 

  Πίνακας ελέγχου: 
 Ρύθμιση σε βήματα του 10C  (0,50C από 380C-420C) 

 Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ 200C και 550C  με τα πλήκτρα 
αφής και εμφανίζεται στην οθόνη LCD, όπου φαίνονται και οι 
επιλογές λειτουργίας και προγραμματισμού. 

 4 πλήκτρα για ρύθμιση θερμοκρασίας & χρήση του Μενού  

 2 Μνήμες θερμοκρασίας που ρυθμίζονται  ανάλογα: 
  Π.χ.: 1 στους 350C και 2  στους 420C  ή σε άλλη  θερμοκρασία σύμφωνα με τις       

  προτιμήσεις του χρήστη. 
   Διάφορες επιλογές μέγιστης ισχύος (σύστημα ΜΡS) και αντιστάσεις IES.  
   Max θερμοκρασία εισόδου 70 0C.     Max πίεση λειτουργίας 10 bar.     
   Εμφανίσιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση. 
   Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ         
Μονοφασικός  230 V   CEX 6 / 9 Ανώτατη ισχύς:   6,6 ή 8,8 kW 

  
Ύψος: 29 cm (31 cm με σπειρώματα) Πλάτος:  17,5 cm    Βάθος: 10,5 cm 

Σπείρωμα ½’’ εξωτερικό        Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 150C και έξοδος 400C]   

Στα 6,6 KW  απόδοση  4 λίτρα/λεπτό 

Στα 8,8 KW  απόδοση  5,5 λίτρα/λεπτό 

             CEX Shower 6/9 

   

 

        Γερμανικές & Ευρωπαϊκές  πιστοποιήσεις και εγκρίσεις , σύμφωνα με τα υψηλότερα standards:  
    VDE, GS, EMV, CE,  Κλάση Προστασίας IP 24     Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ & η ΠΟΙΟΤΗΤΑ πρέπει να αποδεικνύονται ! 
    Σημείωση *:  Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Inverter, όπως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας  
    και η σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας , τα οποία είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα.                      

                          Κεντρική διάθεση ΓΕΝΕΜ – Δοϊράνης 118 Καλλιθέα 210-9596470  24 



ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER  σε ΣΕΙΡΑ ή ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Παράλληλη σύνδεση  Ηλιακού ή BOILER με Ταχυθερμαντήρα CLAGE ή ZANKER με 3οδη βάνα ή 2 βάνες 

 --------------------------------------------------------------------------- 

Παράλληλη σύνδεση Ηλιακού ή Boiler  μέσω  βαλβίδας εκτροπής με Ταχυθερμαντήρα CLAGE DEX/CEX   
 

 
  
 
 
 
                                                                                                                                          25 
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BARBERI SOLAR KIT:     ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΕ ΒΑΝΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ   -   www.genem.eu  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

Ο ταχυθερμαντήρας 
CLAGE DEX / CEX   θερμαίνει το νερό 

στην  επιθυμητή θερμοκρασία 
και το στέλνει στο δίκτυο 

εκτός του αναμείκτη BARBERI. 
(Στην περίπτωση αυτή ταπώνουμε το Τ) 

Το νερό από τον ηλιακό μπαίνει στην βάνα 
εκτροπής BARBERI και αν είναι κάτω των 45 °C 

εκτρέπεται στον Ταχυθερμαντήρα CLAGE DEX ή CEX.  
Αν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη,  

προωθείται προς τον θερμοστατικό αναμείκτη. 

http://www.genem.eu/


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ με ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ SET στη ΒΡΥΣΗ  της  ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ή της ΚΟΥΖΙΝΑΣ   

  

 

 

 

 

 

       

 

 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  Ταχυθερμαντήρων σε λίτρα/λεπτό     

27 

 
Κωδικός: Χ20064    Τιμή 16€ + ΦΠΑ  

Αποτελείται από σετ 3 
εξαρτημάτων:  
2 Προεκτάσεις ¾’’ και  
1 διακόπτη ½’’ 
(+ 2 φλάτζες) 

 
Βγαίνει η βρύση τοίχου, μπαίνει SET με την προέκταση στο ζεστό και το Τ με τον διακόπτη στο κρύο. 

ΕΙΔΙΚΑ ΝΤΟΥΣ (τηλέφωνα) για τους  ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ  για  ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

 Για μονοφασικούς κεντρικούς  

                 
                Italy 
 
                          10€ + ΦΠΑ 

Για τριφασικούς κεντρικούς  
 

                                             by CLAGE Germany    
                                             τύπος CXH  3 ροών          

                                                     19€ + ΦΠΑ 

Για συσκευές TRITON για ντους 
 

     by  TRITON UK 
 

   

   15€ + ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ - όπου απαιτείται- από υψηλή σκληρότητα & πίεση: 
   

Μαγνήτης  τοπικός 
 
 
          

      32€ + ΦΠΑ 

 

Πολυφωσφορικά άλατα  
μόνο για τη συσκευή  
 

                                            

19€ + ΦΠΑ 

 

Siliphos  
για όλο  
το δίκτυο  

89€ + ΦΠΑ 
 

 

Μειωτής πίεσης απλός ή 
ρυθμιζόμενος 
 
 

20€ + ΦΠΑ 23€ + ΦΠΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:  Παραδείγματα με Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 15 °C.  
Για πολύ χαμημές θερμοκρασίες εισερχόμενου νερού,  θα υπάρχει χαμηλότερη ροή από τους πίνακες ώστε  να 
επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. 

ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

ΙΣΧΥΣ   kW         

3,5 48 40 35 32    

4 53 43,5 38 34    

4,5 58 47 41 37    

5 62,5 50,5 43,5 39 35,5   

5,5  54,5 46,5 41 37,5 35  

5,7  56 48 42,5 38,5 35,5  

6,5  61,5 53 46,5 42 38,5 36 

7,8   60 52 47 43 40 

8,8    57 51 47 43 

 

ΛΙΤΡΑ/ ΛΕΠΤΟ 7 8 10 12 

ΙΣΧΥΣ   kW     

11 38 35 31 28 

13,5 43 39 34,5 31 

18 52 47 41 37 

21 58 53 45 40 

24 64 58 49,5 44 

27 70 64 54 47,5 

Παράδειγμα: είσοδος νερού 15°C σε συσκευή 
ισχύος 8,8 KW  δίνει  47°C  με ροή 4  λ/λ . 

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ  &  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ  230 V 
TRITON  T60X - T70Z - T80Z F.F. -  T30i  (6,5-6,8 kw) - CLAGE  CEX 6,6              3X4 mm2     25A 

TRITON AVENA 7,8kw   3X4 mm2     32A 

CLAGE  CEX  8,8 kw  &  KOSPEL 8 kW   3X6 mm2      32A 

CLAGE M4 - MBH 3 - MBH 4 - MBH 6 - MCX 6 ,  WIJAS 4000 W 4500 W 3X2,5 mm2    16A 

CLAGE DEX 12 για ενισχυμένη μονοφασική παροχή 3X10mm2       50A 

WIJAS  5000 - 5500 W 3X2,5 mm2     20A 

TRITON T30i  3kw  - CLAGE MBH 3 - WIJAS 3500W 3X1,5 mm2     16A 

ΤΑΧΥΘΕΡΜANΤΗΡΩΝ  ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ  380-400V 

CLAGE - KOSPEL - ZANKER    11/13KW 4X2,5 mm2    3X16A 

CLAGE - WIJAS - KOSPEL  - ZANKER    18KW 4X4 mm2     ή  4Χ6 mm2    3X25A 

CLAGE - WIJAS - KOSPEL  - ZANKER    21KW 4Χ6 mm2    3X32A 

CLAGE - WIJAS - KOSPEL  - ZANKER    24KW 4Χ6 mm2    3X35A 

CLAGE  27KW 4Χ6 mm2    ή   4Χ10 mm2    3X40A 

CLAGE MBH 7 - MCX 7  - WIJAS 9000 3X2,5 mm2    2X20A    2φασικά 

                         Σύμφωνα με τους κανονισμούς των Ε.Η.Ε για επίτοιχο μονωμένο καλώδιο 
 
 
 
 
 
 
 
 



``ΓΕΝΕΜ``   Η κορυφαία Ελληνική εταιρία με εξειδίκευση στους ταχυθερμαντήρες. 
           Το δίκτυο συνεργατών μας απολαμβάνει την 11άδα που σκοράρει: 
 

1)  Την εξειδίκευση της ΓΕΝΕΜ στους ταχυθερμαντήρες από το 1975 

2)  Επαρκές  απόθεμα   

3)  Ταχύτατη  παράδοση   

4)  Εκπαίδευση των  πωλητών των συνεργατών μας  

5)  Η μεγαλύτερη γκάμα σε εύρος & βάθος  

     (μπάνιο, ντους, νιπτήρα, νεροχύτη, μονοφασικά, 2φασικά,  3φασικά)  

6)  Άριστη σχέση τιμής & ποιότητας με υψηλές προδιαγραφές: Όχι μόνο το απαραίτητο CE  αλλά και πλήθος   

     από τις υψηλότερες γερμανικές ή αγγλικές  προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (VDE, BS, BEAB κλπ). 

7)  Σχεδιασμός και τεχνολογία με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει: Ευρωπαϊκά εργοστάσια με μεγάλο όγκο   

     πωλήσεων και συνεπώς με δυνατότητα να σχεδιάζουν και να παράγουν τακτικά - νέα  σύγχρονα μοντέλα.  

8)  Ταχυθερμαντήρες  Ενεργειακής  κλάσης  A και Α - 40%  για οικονομικό ΖΝΧ  (Ζεστό νερό χρήσης). 

9)  After Sales  Service & Εγγυήσεις, οδηγίες: Πλήρης υποστήριξη από το εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα  

     της εταιρίας  με κάθε μέσο.  Επάρκεια ανταλλακτικών. Σαφείς εγγυήσεις και πλήρεις ελληνικές  οδηγίες. 

10)Ευελιξία της εταιρίας με στόχο  την άμεση εξυπηρέτηση εμπορικού ή τεχνικού θέματος. 

11)Φερεγγυότητα:  Η πορεία προς την 5η δεκαετία αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς . 
 

Το σημαντικότερο σημείο για τη ΓΕΝΕΜ δεν είναι μια ακόμα πώληση.  

Δεν είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά ανάμεσα στις χιλιάδες συσκευές που διανέμει ετησίως.  

Το ζητούμενο είναι η ικανότητα για πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη / του τελικού χρήστη. 

 Στηριζόμενοι στη ΓΕΝΕΜ, οι επαγγελματίες του χώρου θα έχουν την ικανότητα & μπορούν να είναι ήσυχοι ! 
 

 Αντίστοιχα, εξειδίκευση και υψηλή ποιότητα, μεγάλη γκάμα, υπάρχουν και  

για τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρίας με πολλά εργοστάσια στη φαρέτρα της: 

6 ηλεκτρικής θέρμανσης, 5  φίλτρων  , 3 εξαρτημάτων ύδρευσης/θέρμανσης, 1 αφύγρανσης 
 

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ  ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗ ΓΕΝΕΜ ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ  
ζητώντας πάντα την υψηλότερη ποιότητα και προδιαγραφές , διαθεσιμότητα,  
καθώς και το αξιόπιστο AFTER  SALES  SERVICE  το οποίο διαθέτει. 
 
 

  
MALL  ATHENS EUROBANK  ΓΡΑΦΕΙΑ 

  
Ε.Μ.Σ.Τ.    στου  ΦΙΞ MARINA  ΦΛΟΙΣΒΟΥ 
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