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1. ΘΔΡΜΟΣΑΣΔ - ΥΡΟΝΟΘΔΡΜΟΣΑΣΔ-ΤΓΡΟΣΑΣΔ-ΜODEM ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ

ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣΔ

2. ΒΑΝΔ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ - ΒΑΝΔ ΕΧΝΧΝ (FAN COILS)

3. ΔΛΔΓΥΟ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΧΜΑΣΗΟΤ

4. ΘEΡΜΗΓΟΜΔΣΡΖΣΔ - ΟΓΚΟΜΔΣΡΖΣΔ

5. ΔΛΔΓΚΣΔ ΓΗΑΦΤΓΖ ΑΔΡΗΟΤ

6. ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΗ ΖΛΗΑΚΧΝ - ΔΛΔΓΚΣΔ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ - ΔΛΔΓΚΣΔ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ HVAC

7. ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ - ΑΗΘΖΣΖΡΗΑ

8. ΒΑΝΔ & ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΑΝΖ / ΦΤΞΖ

9.  ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΧΝ - ΠΟΣΔΝΗΟΜΔΣΡΟ ΡΤΘΜΗΖ

10. ΓΗΑΚΟΠΣΗΚΟΗ ΑΗΘΖΣΖΡΔ, YΓΡΟΣΑΣΔ, ΠΡΔΟΣΑΣΔ

11. ΡΤΘΜΗΣΔ ΣΡΟΦΧΝ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:

Οη ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α.

Ο παξώλ ηηκνθαηάινγνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ρσξίο πξνεηδνπνίεζε

   ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

2/37



                         Νζοι Wi Fi κερμοςτάτεσ Green Μomit 
Ο ζλεγχοσ ςτα χζρια ςασ ! 

 
Οη Wi Fi ζεξκνζηάηεο Momit, είλαη εμνπιηζκέλνη κε επθπή ζπζηήκαηα 
ηερλνινγίαο θαη έλα θαηλνηόκν ζρεδηαζκό πνπ καζαίλεη από εζάο θάζε 
κέξα, γηα λα ζαο πξνζθέξεη ηελ κέγηζηε άλεζε θαη εμνηθνλόκεζε 
ελέξγεηαο ζην ζπίηη ζαο. 
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AirPatrol WiFi   Έιεγρνο ηνπ θιηκαηηζηηθνύ  πό ην θηλεηό ! 
Σν AirPatrol ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίζεηε εύθνια ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπ θιηκαηηζηηθνύ, ηελ ζεξκνθξαζία ρώξνπ, ηηο ηαρύηεηεοηνπ αλεκηζηήξα, 
ηηο πεξζίδεο, από νπνπδήπνηε !  

 Σν AirPatrol WiFi ρξεζηκνπνηεί αζύξκαηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο: ηζρπξό δίθηπν 
Wi-Fi / Cloud, κεηαμύ smartphone θαη AirPatrol θαη IR κεηαμύ ηoπ θιηκαηηζηηθνύ 
θαη  ηνπ AirPatrol. 

 Χσξίο λα πξέπεη λα είλαη ζπίηη, κπνξεί ν έλνηθνο λα ζηείιεη ηηο εληνιέο κέζσ 
θηλεηνύ ηειεθώλνπ, από νπνπδήπνηε! 

 Μεηώλεη ην θόζηνο ηεο ελέξγεηαο! Θέξκαλζε ή ςύμε ηνπ ζπηηηνύ γηα ηελ 
πεξίνδν πνπ ν έλνηθνο είλαη ζην ζπίηη θαη απελεξγνπνίεζε όηαλ είλαη καθξηά. 

 Με ην AirPatrol, είλαη εύθνιν λα ειέγμεηε ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη ηελ 
πγξαζία από νπνπδήπνηε. Δλεκεξώλεη επίζεο όηαλ ε ζεξκνθξαζία ή ε 
πγξαζία πέζνπλ πνιύ ρακειά ή απμεζνύλ θαηά πνιύ. 

 Η εγθαηάζηαζε δηαξθεί κόλν ιίγα ιεπηά θαη ιεηηνπξγεί κε όια ηα γλσζηά 
θιηκαηηζηηθά θαη smartphones. 
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ύζηεκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο “HotΔΛ”  
Γεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιύςεη μελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθέο κνλάδεο 
όπνπ ν θιηκαηηζκόο ησλ δσκαηίσλ εμππεξεηείηαη από ηνπηθέο 
θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (Split-units) ή / θαη fan coils 

Γπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο ξύζκηζεο ζεξκνθξαζίαο θαη on/off ησλ 
θιηκαηηζηηθώλ. 
Γπλαηόηεηα απηόκαηεο ξύζκηζεο ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 
θιηκαηηζκνύ βάζε ζελαξίσλ (έιεγρνο γηα αλνηθηά παξάζπξα, 
θαζαξηζκόο δσκαηίσλ θαη αληηζηάζκηζε κε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία) γηα 
κέγηζηε άλεζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 
Real time απεηθόληζε θαηάζηαζεο δσκαηίσλ. 
Έλδεημε παξνπζίαο θηινμελνύκελνπ, πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο θαη 
ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ 
Ιζηνξηθή θαηαγξαθή δεδνκέλσλ (παξνπζία θηινμελνύκελνπ - 
πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο, ελέξγεηα, ζεξκνθξαζία) κε γξαθήκαηα. 
Απηόκαηε θαηάηαμε δσκαηίσλ κε βάζε ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε 
θαη απηόκαηε απνηύπσζε ελέξγεηαο αλά δηακνλή πνπ θαηαλαιώλεηαη 
ζπλνιηθά θαη ζε θάζε δσκάηην (Kwh/δηακνλή) 
Δπηζήκαλζε θαη εμάιεηςε ελεξγνβόξσλ θαηαζηάζεσλ 
Αύμεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο δσήο ησλ θιηκαηηζηηθώλ 
Γπλαηόηεηα peak demand limiting. Smart-grid  ready 
Αζθαιήο θαη αδηάθνπε ιεηηνπξγία ρσξίο αλάγθε ύπαξμεο ηνπηθνύ 
server κέζσ Cloud computing 
Πξναηξεηηθά δπλαηόηεηα εηδνπνίεζεο κέζσ  e-mail 
Γξήγνξε εγθαηάζηαζε ρσξίο κεξεκέηηα  
Δπηθνηλσλία κε νπνηαδήπνηε θιηκαηηζηηθό ηεο αγνξάο 
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             SIEMENS S.E.T. ΤΣΖΜΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖΖ & ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΑΠΑΝΧΝ
            Δ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΔ ΜΔ ΓΗΧΛΖΝΗΟ ΤΣΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ 

1. Κατανεμθτζσ δαπανϊν 
2. Διακόπτεσ ςωμάτων 
3. Θερμοςτατικζσ κεφαλζσ 
4. Μονάδεσ αςφρματου δικτφου 
5. Αντιςτάκμιςθ 

Ελεγκτζσ αντιςτάκμιςθσ RVS.. και ελεγκτζσ Synco τθσ Siemens 

           Το Siemens SET προςφζρει: 
 
 Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ  

ζωσ και 40%. 
 Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ 

τθσ πραγματικισ 
καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. 

 Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν 
κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε  και 
όςθ ώρα κζλει και ςε όποια 
κερμοκραςία επικυμεί. 

 Αυτονόμθςθ τθσ κζρμανςθσ ανά 
δωμάτιο. (Ορίηετε διαφορετικζσ 
κερμοκραςίεσ, για παράδειγμα, 
21°C ςτο ςαλόνι, 18°C ςτα 
υπνοδωμάτια και επιτυγχάνετε 
μζγιςτθ άνεςθ και εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ). 

 Βάηει τζρμα ςτουσ διαξιφιςμοφσ 
μεταξφ των ενοίκων. 
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Ελεγκτζσ αντιςτάκμιςθσ RVS.. και ελεγκτζσ Synco τθσ Siemens 
Ολοκλθρωμζνθ ςειρά ελεγκτϊν  καλφπτουν  όλεσ τισ εφαρμογζσ 
κτιριακοφ αυτοματιςμοφ.  Αυτόνομοι και με επικοινωνία ΚΝΧ 

Έλεγχοσ ηωνϊν – Κυκλϊματα ενδοδαπεδίου για κζρμανςθ/δροςιςμό 

(ζλεγχοσ ςθμείου δρόςου ςτο χϊρο), κερμαντικϊν ςωμάτων, fan coils, 

ψφξθ οροφισ κλπ.   

Έλεγχοσ θλιακϊν ςυςτθμάτων-για τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ 

χριςθσ και κερμοφ νεροφ για ενδοδαπζδια ςυςτιματα. 

Αλλθλουχία λεβιτων – Ενεργοποίθςθ των λεβιτων ι άλλθσ πθγισ 

ενζργειασ βάςθ απαίτθςθσ όλων των κυκλωμάτων κζρμανςθσ 

Έλεγχοσ Κεντρικϊν κλιματιςτικϊν μονάδων 

Έλεγχοσ γεωκερμικϊν εφαρμογϊν 

Έλεγχοσ κερμοκραςίασ νεροφ πιςίνασ 

Έλεγχοσ των πθγϊν ενζργειασ βάςθ τθσ πραγματικισ κατανάλωςθσ 

– Εφαρμογι με ελεγκτζσ με επικοινωνία KNX. Οι απαιτιςεισ ψυκτικισ 

και κερμαντικισ ενζργειασ μεταφζρονται ςτον ελεγκτι των ψυκτϊν – 

λεβιτων. Εφαρμογή υψηλής ενεργειακής κλάσης 

Απλοί ςτθ χριςθ τουσ, προςφζρουν υψθλι ακρίβεια ρφκμιςθσ και 

μζγιςτθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
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Combi valves, βάλεο εμηζνξξόπεζεο ηεο Siemens:                               
Παξέρνπλ πςειή ελεξγεηαθή απόδνζε ζε εθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο-θιηκαηηζκνύ  

Οη ξπζκηζηηθέο βάλεο Combi θαη νη θηλεηήξεο ηνπο, κεηώλνπλ  θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
ζηα θηίξηα, κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο ηεο ελέξγεηαο.  
Παξέρνπλ αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα κε ηελ πξόιεςε ππεξβνιηθήο παξνρήο 
ζηηο θαηαλαιώζεηο  θαη εμαιείθνπλ ηελ πδξαπιηθή αιιειεπίδξαζε.                       
Δπηπιένλ, ν αθξηβήο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνθύπηεη, παξέρεη κεγαιύηεξε 
άλεζε ζηνπο ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ. 
Οη combi είλαη εύθνιεο ζηελ επηινγή, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ηειηθή ξύζκηζε ηνπο. 
Ο ζπλδπαζκόο βάλαο ειέγρνπ θαη ειεγθηή δηαθνξηθήο πίεζεο ζε κία βάλα combi, 
δηεπθνιύλεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ πδξαπιηθή εμηζνξξόπεζε.  
. 

Combi = Βάνα εξισορρόπησης + Βάνα ελέγχου 
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1. ΘΔΡΜΟΣΑΣΔ -ΤΓΡΟΣΑΣΔ-ΜODEM ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ-ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣΔ

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

Momit Home 

(BMHT.V1)

Wi Fi ζεξκνζηάηεο γηα ζέξκαλζε, κε νζόλε έλδεημεο πξαγκαηηθήο θαη 

επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο.                                 

Με εβδνκαδηαίν ρξνλνπξόγξακκα θαη πξόγξακκα δηαθνπώλ.          

Γηαζέηεη αηζζεηήξην πγξαζίαο θαη αηζζεηήξην παξνπζίαο θαη ζύζηεκα 

γεσγξαθηθνύ εληνπηζκνύ.                                                                  

Γηαζέηεη εθαξκνγή γηα θηλεηά & tablet.                                                

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο παξέρνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη εβδνκαδηαία 

πξόβιεςε θαηξνύ.                                                                  

Απηνπξνζαξκόδεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ έλνηθνπ.                

Γηαηίζεηαη  ζε δηάθνξα ρξώκαηα.                                                            

ηελ ζπζθεπαζία πεξηέρεηαη θαη ην router.                                       

Δύθνινο ρεηξηζκόο.                                                                                 

Σάζε ιεηηνπξγίαο από κπαηαξίεο.                                                      

Γηαζέηεη έλα ξειέ κε ςπρξή επαθή 0,2 Α.ζηα 230 V.a.c 

154,55

MHEKV1 

Κάξηα αζύξκαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκνζηάηε Momit Home. Η θάξηα 

αζύξκαηεο ιεηηνπξγίαο εγθαζίζηαηαη ζηελ ζέζε ηνπ παιηνύ ζεξκνζηάηε 

θαη ν Momit Home κπνξεί λα κεηαθέξεηαη από δσκάηην ζε δσκάηην 

πάλσ ζε βάζε.                                                                                        

Σάζε ιεηηνπξγίαο 230 V.a.c.                                                             

Μπνπηόλ γηα ρεηξνθίλεην έιεγρν                                                            

Ρειέ κε ςπρξή επαθή 10 Α.                                                                      

52,75

MHTSV1 Wi Fi ζεξκνζηάηεο Momit home γηα επηπιένλ δώλε ζέξκαλζεο 100,00

Momit Smart 

MOMITSTBV1

Wi Fi ζεξκνζηάηεο γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε, κε γπάιηλε νζόλε αθήο, 

έλδεημεο πξαγκαηηθήο θαη επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηξόπνπ 

ιεηηνπξγίαο.                                                                                                  

Με εβδνκαδηαίν ρξνλνπξόγξακκα θαη πξόγξακκα δηαθνπώλ.                

Γηαζέηεη αηζζεηήξην πγξαζίαο, αηζζεηήξην παξνπζίαο, αηζζεηήξην 

θσηεηλόηεηαο θαη ζύζηεκα γεσγξαθηθνύ εληνπηζκνύ.                    

Γηαζέηεη εθαξκνγή γηα θηλεηά & tablet.                                                    

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο παξέρνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη εβδνκαδηαία 

πξόβιεςε θαηξνύ.                                                              

Απηνπξνζαξκόδεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ έλνηθνπ.                    

Μελνύ επηινγήο δηαθόξσλ κνξθώλ νζόλεο                                 Δύθνινο 

ρεηξηζκόο.                                                                                  Σάζε 

ιεηηνπξγίαο 230 V.a.c.                                                              Γηαζέηεη 

δύν ξειέ κε ςπρξέο επαθέο 5 (2) Α. 

227,28

1.1 Wί Fi ζεξκνζηάηεο ηεο Momit 
Επιτυγχάνουν μέχρι και 30% επιπλέον εξοικονόμηση 

ενέργειας από οποιαδήποτε άλλο θερμοστάτη ! 

Νζοι Wi Fi κερμοςτάτεσ Μomit 
Ο ζλεγχοσ ςτα χζρια ςασ ! 
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AirPatrol Wifi

Διεγθηήο απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ (ζεξκνθξαζίαο, ηαρπηήησλ 

αλεκηζηήξα, επηινγή ςύμεο/ζέξκαλζεο, θίλεζεο 

πεξζίδσλ,ρξνλνδηαθόπηε),ηνπ θιηκαηηζηηθνύ κεραλήκαηνο κέζσ 

εθαξκνγήο ζην θηλεηό (smartphone), κέζσ WiFi.

293,20

AirPatrol GSM

Διεγθηήο απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ (ζεξκνθξαζίαο, ηαρπηήησλ 

αλεκηζηήξα, επηινγή ςύμεο/ζέξκαλζεο, θίλεζεο 

πεξζίδσλ,ρξνλνδηαθόπηε),ηνπ θιηκαηηζηηθνύ κεραλήκαηνο κέζσ 

εθαξκνγήο ζην θηλεηό (smartphone), κέζσ θάξηαο GSM

384,00

RAA31.16

Δπίηνηρνο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ ηερλνινγίαο gas diaphragm, κε επηινγέα 

on-off,  ελδεηθηηθή ιπρλία, πνηελζηόκεηξν ξύζκηζεο ζεξκνθξαζίαο θαη 

βάζε ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν.

21,40

RAA31.26

Δπίηνηρνο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ ηερλνινγίαο gas diaphragm, κε επηινγέα 

on-off,  ελδεηθηηθή ιπρλία, πνηελζηόκεηξν ξύζκηζεο ζεξκνθξαζίαο θαη 

βάζε ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν.                                                                                 

Με επηπιένλ εληνιή θαη ελδεηθηηθή ιπρλία γηα ην δεζηό λεξό ρξήζεο.

25,70

RAA41
Θεξκνζηάηεο ρώξνπ γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο, κε πνηελζηόκεηξν 

ξύζκηζεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο θαη δηαθόπηε γηα off / ζέξκαλζε / ςύμε
22,10

RDH10
Δπίηνηρνο ειεθηξνληθόο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ, κε επηινγέα ζεξκνθξαζίαο, κε 

ςεθηαθή νζόλε θαη βάζε ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν 
48,90

RDD100.1
Δπίηνηρνο ειεθηξνληθόο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ, κε επηινγέα θαλνληθήο / κεησκέλεο 

ζεξκνθξαζίαο, κε ςεθηαθή νζόλε θαη βάζε ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν. 
53,00

RDG110
Θεξκνζηάηεο ρώξνπ, AC 230 V, γηα εθαξκνγέο γεληθήο ρξήζεο, κε on/off 

εμόδνπο. Με δηαθόπηε ςύμεο/ζέξκαλζεο. Φσηηδόκελε νζόλε.
102,00

1.3 Ζιεθηξνκεραληθνί ζεξκνζηάηεο

1.2  Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο κέζσ θηλεηνύ ησλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ (split units)   

1.4 Ζιεθηξνληθνί ζεξκνζηάηεο κε νζόλε

Eξοικονόμηση ενέργειας, κέρδος σε άνεση  ! 

Έρεηε έλα θιηκαηηζηηθό θαη δελ ζέιεηε ην ζπίηη ή ην δηακέξηζκα  ή 
ην γξαθείν ζαο, λα είλαη θξύν  ην ρεηκώλα θαη θαπηό ην θαιόθαηξη 
όηαλ θηάζεηε εθεί; 
 
Χξεζηκνπνηήζηε ηελ εθαξκνγή AirPatrol ζην smartphone ζαο   
γηα λα ειέγμεηε πιήξσο ην AC ζαο από νπνπδήπνηε! 
 
Σν AirPatrol είλαη θαηάιιειν γηα ηα πεξηζζόηεξα από ηα εκπνξηθά 
ζήκαηα θιηκαηηζηηθώλ! 
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1.5 Ζιεθηξνληθνί ρξνλνζεξκνζηάηεο 

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

RDE100.1
Δπίηνηρνο ειεθηξνληθόο εβδνκαδηαηνο ρξνλνζεξκνζηάηεο ρώξνπ, κε ςεθηαθή 

νζόλε. Μέζσ ηνπ κελνύ, δύλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ εκεξήζηνο ή 

εκηεβδνκαδηαίνο.

59,80

REV13
Ζκεξήζηνο ρξνλνζεξκνζηάηεο κε PID έιεγρν απηνπξνζαξκνγήο ζηνλ ρώξν θαη 

δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε modem. Φσηηδόκελε νζόλε.
96,60

REV17
Ζκηεβδνκαδηαίνο ρξνλνζεξκνζηάηεο κε PID έιεγρν απηνπξνζαξκνγήο ζηνλ 

ρώξν θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε modem
111,60

REV24
Δβδνκαδηαίνο ρξνλνζεξκνζηάηεο κε PID έιεγρν απηνπξνζαξκνγήο ζηνλ ρώξν 

θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε modem
122,60

1.7 Ζιεθηξνληθνί ζεξκνζηάηεο κε εληνιή γηα δεζηό λεξό ρξήζεο 

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

RDD100.1DHW
Ζιεθηξνληθόο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ κε ηερλνινγία αθήο. Οζόλε LCD, πιήθηξν 

επηινγήο θαλνληθήο θαη κεησκέλεο ζεξκνθξαζίαο. Με πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο 

ηνπ δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο.

77,40

RDE100.1DHW
Υξνλνζεξκνζηάηεο ρώξνπ, κε ηερλνινγία αθήο, κε νζόλε θαη κε δύν 

εβδνκαδηαία ρξνλνπξόγξακκαηα γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ην δεζηό λεξό ρξήζεο.
114,10

RDH10RF/SET
Αζύξκαηνο ειεθηξνληθόο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ,κε επηινγέα ζεξκνθξαζίαο, κε 

ςεθηαθή νζόλε θαη βάζε ζηήξημεο 
158,00

RDD100.1RFS
Αζύξκαηνο ειεθηξνληθόο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ κε ηερλνινγία αθήο, κεγάιε 

νζόλε, επηινγή θαλνληθήο/ κεησκέλεο ζεξκνθξαζίαο, πιήθηξα αθήο γηα ξύζκηζε 

επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο θαη κε βάζε ζηήξημεο.  

158,40

RDE100.1RFS

Αζύξκαηνο ειεθηξνληθόο ρξνλνζεξκνζηάηεο ρώξνπ κε ηερλνινγία αθήο, 

κεγάιε νζόλε, επηινγή θαλνληθήο/ κεησκέλεο ζεξκνθξαζίαο θαη Auto, πιήθηξα 

αθήο γηα ξύζκηζε επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο θαη κε βάζε ζηήξημεο.Δπηινγή γηα 

εκεξήζην / εκηεβδκαδηαίν (5-2) / εδνκαδηαίν ρξνλνπξόγξακκα

180,90

REV24RF/SET
Δβδνκαδηαίνο αζύξκαηνο ρξνλνζεξκνζηάηεο γηα ζέξκαλζε/ςύμε, κε 

PID αιγόξηζκν απηνπξνζαξκνγήο.
247,10

1.8 Ζιεθηξνληθνί αζύξκαηνη ζεξκνζηάηεο / ρξνλνζεξκνζηάηεο  

1.6 Έμππλνη ρξνλνζεξκνζηάηεο πνπ απηνπξνζαξκόδνληαη ζην ρώξν                                                              

πνπ εγθαζίζηαληαη, γηα κέγηζηε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη άλεζε
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1.9 Αζύξκαην πνιπδσληθό ζύζηεκα

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

RDD100.1RF

Αζύξκαηε κνλάδα ρώξνπ (πνκπόο) κε ηερλνινγία αθήο, κεγάιε νζόλε, 

επηινγή θαλνληθήο/ κεησκέλεο ζεξκνθξαζίαο, πιήθηξα αθήο γηα ξύζκηζε 

επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο θαη κε βάζε ζηήξημεο.                                  

Δπηθνηλσλία κε δέθηε RDE-MZ6

83,20

RDE100.1RF

Αζύξκαηε κνλάδα ρώξνπ (πνκπόο ) κε ηερλνινγία αθήο, κεγάιε νζόλε, 

επηινγή θαλνληθήο/ κεησκέλεο ζεξκνθξαζίαο θαη Auto, πιήθηξα αθήο γηα 

ξύζκηζε επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο θαη κε βάζε ζηήξημεο.Δπηινγή γηα εκεξήζην 

/ εκηεβδκαδηαίν (5-2) / εδνκαδηαίν ρξνλνπξόγξακκα.          Δπηθνηλσλία κε δέθηε 

RDE-MZ6

104,00

RDE-MZ6
Αζύξκαηνο δέθηεο γηα έιεγρν έμη (6) δσλώλ ζέξκαλζεο ή πέληε (5) δσλώλ θαη 

εληνιή ζε θαπζηήξα ή θπθινθνξεηή βάζε δήηεζεο. Σάζε ιεηηνπξγίαο 230 Vac, 

επηθνηλσλία ζηα 433 MHz, ξεύκα επαθώλ 8 (2) Α.

229,00

1.10 Ζιεθηξνληθνί εκηεληνηρηδόκελνη ζεξκνζηάηεο / ρξνλνζεξκνζηάηεο  

RDD310/EH

Δληηρνηδόκελνο ειεθηξνληθόο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ κε θσηηδόκελε νζόλε. 

Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο εμσηεξηθνύ αηαζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ηύπνπ 

QAP1030/UFC γηα έιεγρν ζεξκνθξαζίαο δαπέδνπ. Δγθαζίζηαηαη ζε 

ζπλεζηζκέλν ζηξνγγπιν ειεθηξνινγηθό θνπηί.

75,50

RDD310/MM

Νένο εληηρνηδόκελνο ειεθηξνληθόο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ κε θσηηδόκελε νζόλε. 

Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο εμσηεξηθνύ αηαζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ηύπνπ 

QAP1030/UFC γηα έιεγρν ζεξκνθξαζίαο δαπέδνπ. Δγθαζίζηαηαη ζε 

ηεηξάγσλν ειεθηξνινγηθό θνπηί ARG71.

27,50

ARG71
Βάζε (θνπηί) ηνπνζέηεζεο εληνηρηδόκελνπ ζεξκνζηάηε RDD310/MM, 75 X 75 X 

51 mm.
9,50

RDE410/EH

Νένο εληηρνηδόκελνο εβδνκαδηαίνο ρξνλνζεξκνζηάηεο ρώξνπ κε θσηηδόκελε 

νζόλε. Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο εμσηεξηθνύ αηαζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο ηύπνπ 

QAP1030/UFC γηα έιεγρν ζεξκνθξαζίαο δαπέδνπ. Δγθαζίζηαηαη ζε 

ζπλεζηζκέλν ζηξνγγπιν ειεθηξνινγηθό θνπηί.

95,30

QAP1030/UFH
Νέν αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο, ηύπνπ θαισδίνπ, κε εθαξκνγή ζε ελδνδαπέδηα 

ζπζηήκαηα. πλδέεηαη κε ηνπο εληηρνηδόκελνπο ζεξκνζηάηεο RDD310/EH θαη 

RDE410/EH.

23,40
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1.11 Σειεθσληθό modem 

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

TEL30.4
Σειεθσληθό Modem γηα απιή ηειεθσληθή γξακκή PSTN, κε δύν 

εμόδνπο θαη δύν εηζόδνπο
212,50

1.12 Υξνλνδηαθόπηεο

SEH62.1 Ζιεθηξνληθόο εβδνκαδηαίνο ρξνλνδηαθόπηεο ξάγαο κε νζόλε 59,80

1.13 Θεξκνζηάηεο ιεβεηνζηαζίνπ

RAM-TR.2000M
Θεξκνζηάηεο επαθήο κε θιίκαθα 6...90 C εμσηεξηθή ξύζκηζε θαη 

κεηαιιηθό κνριηζκό ζύλδεζεο
22,90

RAM-TW.2000M
Θεξκνζηάηεο επαθήο κε θιίκαθα 6...90 C εζσηεξηθή ξύζκηζε θαη κεηαιιηθό 

κνριηζκό ζύλδεζεο
23,60

TRG2

Θεξκνζηάηεο βηνκεραληθνύ ηύπνπ κε θιίκαθα -5...50 °C. Βαζκόο πξνζηαζίαο 

IP54, ηδαληθόο γηα εθαξκνγέο ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Γηαθνξηθό ξύζκηζεο 

0,7…6 Κ.

177,00

RAK-TR.1000B-H
Θεξκνζηάηεο εκβαπηηδόκελνο ή επαθήο κε θιίκαθα ξύζκηζεο 15…95 oC & 

εμσηεξηθή ξύζκηζε θαη δηαθνξηθό 4Κ .
61,30

RAK-TB.1400S-M
Θεξκνζηάηεο επαθήο αζθαιείαο κε θιίκαθα 45…60 °C γηα εθαξκνγή ζε 

ελδνδαπέδηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο
56,30

13/37



1.14 Θεξκνζηάηεο γηα fan coils - Γηαθόπηεο 3 ηαρπηήησλ - Διεγθηήο πνηόηεηαο αέξα

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

RAB11

Δπίηνηρν ρεηξηζηήξην γηα έιεγρν fan coil units δηζσιελίνπ δηθηύνπ γηα έιεγρν 

αλεκηζηήξα ή βάλαο, ηερλνινγίαο δηαθξάγκαηνο αεξίνπ, κε δηαθόπηε off θαη 

επηινγήο ησλ ηξηώλ ηαρπηήησλ ηνπ αλεκηζηήξα θαη κε δηαθόπηε ρεηκώλα - 

ζέξνπο

31,00

RAB31
Δπίηνηρνο ζεξκνζηάηεο γηα fan-coils ηερλνινγίαο gas diaphragm, γηα 

ηεηξαζσιήλην ζύζηεκα, κε επηινγέα 3 ηαρπηήησλ θαη ζέζεο off  θαη κε επηινγέα 

ςύμεο – ζέξκαλζεο. 

36,20

RCC10

Δπίηνηρνο ειεθηξνληθόο ζεξκνζηάηεο γηα fan-coils, γηα δηζσιήλην ζύζηεκα, κε 

επηινγέα 3 ηαρπηήησλ θαη ζέζεο off  , ελδεηθηηθά leds ιεηηνπξγίαο θαη απηόκαηε 

ελαιιαγή ρεηκώλα - ζέξνπο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο επελεξγεί ζε κία 

βάλα θαη έρεη δπλαηόηεηα

71,20

RCC30

Δπίηνηρνο ειεθηξνληθόο ζεξκνζηάηεο γηα fan-coils, γηα ηεηξαζσιήλην ζύζηεκα, 

κε επηινγέα 3 ηαρπηήησλ θαη ζέζεο off  , ελδεηθηηθά leds ιεηηνπξγίαο θαη 

απηόκαηε ελαιιαγή ρεηκώλα - ζέξνπο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο 

επελεξγεί ζε 2 βάλεο θαη έρεη δπλαηόηε

76,80

RDF110.2
Δπίηνηρνο ειεθηξνληθόο ζεξκνζηάηεο κε νζόλε γηα fan-coils, γηα δηζσιήλην 

ζύζηεκα, πνπ επελεξγεη ζεξκνζηαηηθά ζε αλεκηζηήξα ή βάλα κε δηαθόπηε off 

θαη επηινγήο ησλ ηξηώλ ηαρπηήησλ &  δηαθόπηε ρεηκώλα - ζέξνπο.

70,30

RDG110

Θεξκνζηάηεο ρώξνπ, AC 230 V, γηα fan coil θαη εθαξκνγέο γεληθήο ρξήζεο, κε 

on/off εμόδνπο. Απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ηαρπηήησλ αλεκηζηήξα, γηα 

2-ζσιήλην ή 4-ζσιήλην ζύζηεκα. Απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε ελαιιαγή 

ςύμεο/ζέξκαλζεο. Φσηηδόκελε νζόλε.

102,00

RDG100

Θεξκνζηάηεο ρώξνπ, AC 230 V, γηα fan coil θαη εθαξκνγέο γεληθήο ρξήζεο, κε 

εμόδνπο νn-off, 3-pos (πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη PWM (κε παικνύο 

γηα ειεθηξνζεξκηθνύο θηλεηήξεο ηύπνπ STA23). Απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε 

ιεηηνπξγία ηαρπηήησλ αλεκηζηήξα, γηα 2-ζσιήλην ή 4-ζσιήλην ζύζηεκα. 

Απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε ελαιιαγή (κε πιήθηξν) ςύμεο/ζέξκαλζεο. Φσηηδόκελε 

νζόλε.

116,00

RDG100T

Θεξκνζηάηεο ρώξνπ, AC 230 V, γηα fan coil θαη εθαξκνγέο γεληθήο ρξήζεο, κε 

εμόδνπο νn-off, 3-pos (πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη PWM (κε παικνύο γηα 

ειεθηξνζεξκηθνύο θηλεηήξεο ηύπνπ STA23). Απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία 

ηαρπηήησλ αλεκηζηήξα, γηα 2-ζσιήλην ή 4-ζσιήλην ζύζηεκα, κε 

ρξνλνπξόγξακκα θαη δπλαηόηεηα ειέγρνπ κε ηειερεηξηζηήξην. Απηόκαηε ή 

ρεηξνθίλεηε ελαιιαγή (κε πιήθηξν) ςύμεο/ζέξκαλζεο. Φσηηδόκελε νζόλε.

132,00

RDG100T/H

Θεξκνζηάηεο ρώξνπ, AC 230 V, γηα fan coil θαη εθαξκνγέο γεληθήο ρξήζεο, κε 

εμόδνπο νn-off, 3-pos (πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη PWM (κε παικνύο γηα 

ειεθηξνζεξκηθνύο θηλεηήξεο ηύπνπ STA23). Απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία 

ηαρπηήησλ αλεκηζηήξα, γηα 2-ζσιήλην ή 4-ζσιήλην ζύζηεκα, κε 

ρξνλνπξόγξακκα θαη δπλαηόηεηα ειέγρνπ κε ηειερεηξηζηήξην. Απηόκαηε ή 

ρεηξνθίλεηε ελαιιαγή (κε πιήθηξν) ςύμεο/ζέξκαλζεο. Φσηηδόκελε 

νζόλε.Οξηδόληηνο πξνζαλαηνιηζκόο.

132,00

RDG160T

Νένο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ, AC 24 V, γηα fan coil θαη εθαξκνγέο γεληθήο ρξήζεο, 

κε αλαινγηθέο εμόδνπο 0...10 Vdc. Απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία 

ηαρπηήησλ αλεκηζηήξα. Έιεγρν θαη ζε EMC αλεκηζηήξα. Γηα 2-ζσιήλην ή 4-

ζσιήλην ζύζηεκα. Με εβδνκαδηαίν ρξνλνπξόγξακκα. Φσηηδόκελε νζόλε.

139,90
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1.15 Θεξκνζηάηεο γηα fan coils - Γηαθόπηεο 3 ηαρπηήησλ - Διεγθηήο πνηόηεηαο αέξα

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

RDF600
Ζκηεληνηρηδόκελνο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ, AC 230 V, γηα fan coil θαη εθαξκνγέο 

γεληθήο ρξήζεο, 2-pos, 3-pos, PWM έμνδνη ειέγρνπ, Απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε 

ιεηηνπξγία ηαρύηεηαο αλεκηζηήξα, γηα 2-ζσιήλην ή 4-ζσιήλην ζύζηεκα.

101,00

RDF600T

Ζκηεληνηρηδόκελνο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ, AC 230 V, γηα fan coil θαη εθαξκνγέο 

γεληθήο ρξήζεο, 2-pos, 3-pos, PWM έμνδνη ειέγρνπ, Απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε 

ιεηηνπξγία ηαρύηεηαο αλεκηζηήξα, γηα 2-ζσιήλην ή 4-ζσιήλην ζύζηεκα, κε 

ρξνλνπξόγξακκα θαη δπλαηόηεηα ειέγρνπ κε ηειερεηξηζηήξην

114,10

IRA211 Σειερεηξηζηήξην γηα ρεηξηζκό-έιεγρν από απόζηαζε 25,50

QAH11.1
Αηζζεηήξην γηα Fan Coil γηα έιεγρν ζεξκνθξαζίαο αέξα αλαξξόθεζεο fan-coil ή 

γηα έιεγρν ζεξκνθξαζίαο λεξνύ ηνπ fan-coil γηα απηόκαηε ελαιιαγή ρεηκώλα - 

ζέξνπο.

17,70

ARG86.3 εη ζηήξημεο ηνπ αηζζεηεξίνπ QAH11.1  ζε ζσιήλα. 1,20

QAA32 Απνκαθξπζκέλν αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ 18,00

RAB91
Δπίηνηρν ρεηξηζηήξην γηα έιεγρν αλεκηζηήξσλ κε δηαθόπηε off θαη επηινγήο ησλ 

ηξηώλ ηαρπηήησλ 
16,00

QPA84 Δπίηνηρνο ειεγθηήο πνηόηεηαο αέξα on-off. 125,00
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2. ΒΑΝΔ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ - ΒΑΝΔ ΕΧΝΧΝ - ΒΑΝΔ ΓΗΑ FAN COILS

2.1 Γίνδεο / Σξίνδεο βάλεο απηνλνκίαο ζθαηξηθέο κε ειεθηξνκεραληθό θηλεηήξα

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

SBC28.2 Κηλεηήξαο γηα δίνδεο βάλεο απηνλνκίαο δηαηνκήο 1/2'' έσο 1 1/4'' 66,10

VBZ 1/2" Γίνδε ζθαηξηθή βάλα απηνλνκίαο κε δηαηνκή 1/2'' 12,60

VBZ 3/4" Γίνδε ζθαηξηθή βάλα απηνλνκίαο κε δηαηνκή 3/4'' 15,20

VBZ 1" Γίνδε ζθαηξηθή βάλα απηνλνκίαο κε δηαηνκή 1'' 21,20

VBZ 1 1/4" Γίνδε ζθαηξηθή βάλα απηνλνκίαο κε δηαηνκή 1 1/4'' 28,70

SBC28.3 Κηλεηήξαο γηα δίνδεο βάλεο απηνλνκίαο δηαηνκήο 1 1/2'' έσο 2'' f

VBZ 1 1/2" Γίνδε ζθαηξηθή βάλα απηνλνκίαο κε δηαηνκή 1 1/2'' 79,80

VBZ 2" Γίνδε ζθαηξηθή βάλα απηνλνκίαο κε δηαηνκή 2'' 109,20

SBC28.4 Κηλεηήξαο γηα ηξίνδεο βάλεο απηνλνκίαο δηαηνκήο 3/4'' έσο 2'' 116,40

XBZ 3/4" Σξίνδε ζθαηξηθή βάλα απηνλνκίαο κε δηαηνκή 3/4'' 72,10

XBZ 1" Σξίνδε ζθαηξηθή βάλα απηνλνκίαο κε δηαηνκή 1'' 94,40

XBZ 1 1/4" Σξίνδε ζθαηξηθή βάλα απηνλνκίαο κε δηαηνκή 1 1/4'' 123,60

XBZ 1 1/2" Σξίνδε ζθαηξηθή βάλα απηνλνκίαο κε δηαηνκή 11/2'' 151,50

XBZ 2" Σξίνδε ζθαηξηθή βάλα απηνλνκίαο κε δηαηνκή 2'' 218,80

GSD341.9A
Πεξηζηξνθηθνί θηλεηήξαο  on off γηα ζθαηξηθέο βάλεο έσο DN25, ρσξίο ειαηήξην 

επαλαθνξάο, AC 230 V, 2 Nm, 30 s, ΗΡ40
73,80

VAI60.15-15 2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, DN15, kvs 15. 39,10

VAI60.20-22 2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, DN20, kvs 22. 46,90

VAI60.25-22 2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, DN25, kvs 22. 55,00

VBI60.15-5L 3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, DN15, kvs 5. 59,40

VBI60.20-9L 3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, DN20, kvs 9. 69,60

VBI60.25-9L 3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, DN25, kvs 9. 86,20

GLB331.9E
Πεξηζηξνθηθνί θηλεηήξεο γηα ζθαηξηθέο βάλεο έσο DN50, ρσξίο ειαηήξην 

επαλαθνξάο, AC 230 V, 3-ζέζεσλ, 10 Nm, 150 s, ΗΡ54
110,90

VAI60.32-35 2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, DN32, kvs 35. 81,90

VAI60.40-68 2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, DN40, kvs 68. 97,80

VAI60.50-96 2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, DN50, kvs 96. 158,00

VBI60.32-13L 3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, DN32, kvs 13. 124,00

VBI60.40-25L 3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, DN40, kvs 25. 197,10

VBI60.50-37L 3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, DN50, kvs 37. 257,00

2.2 Γίνδεο / Σξίνδεο βάλεο ζθαηξηθέο κε πεξηζηξνθηθό θηλεηήξα on/off, PN 40, γηα ρξήζε on/νff είηε σο 

βάλα δηαλνκήο (1 είζνδνο-2 έμνδνη) είηε κε 2 εηζόδνπο θαη κία έμνδν. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα, γηα 

ζεξκνθξαζίεο ξεπζηνύ από -10°…120°C
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2.3 Βάλεο απηνλνκίαο έδξαο κε ειεθηξνζεξκηθό θηλεηήξα

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

STC25
Ζιεθηξνζεξκηθόο θηλεηήξαο on-off , 220 VAC κε κηα βνεζεηηθή επαθή 

θαηάιιεινο γηα βάλεο ηύπνπ VGZ… & XGZ…
51,20

VGZ1/2"
Γίνδνο  βάλα έδξαο ½‘’ PN10, ON-OFF, κε Kvs 2,5 m3/h κε αληνρή ζε 

δηαθνξηθή πίεζε 300 Kpa κε εμσηεξηθό ζπείξσκα θαη 2 ξαθόξ
26,20

VGZ3/4"
Γίνδνο  βάλα έδξαο ¾‘’ PN10, ON-OFF, κε Kvs 4 m3/h κε αληνρή ζε δηαθνξηθή 

πίεοε 120 Kpa κε εμσηεξηθό ζπείξσκα θαη 2 ξαθόξ 
31,30

VGZ1"
Γίνδνο  βάλα έδξαο 1'’ PN10, ON-OFF, κε Kvs 6 m3/h κε αληνρή ζε δηαθνξηθή 

πίεοε 100 Kpa κε εμσηεξηθό ζπείξσκα θαη 2 ξαθόξ 
41,30

2.4 Βάλεο γηα fan-coil κε ειεθηξνζεξκηθό θηλεηήξα

STA23
Ζιεθηξνζεξκηθόο θηλεηήξαο γηα έιεγρν on-off ή αλαινγηθήο ιεηηνπξγίαο (PWM) 

κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC γηα ρξήζε κε βάλεο V.Η46.. 
31,50

STA73
Ζιεθηξνζεξκηθόο θηλεηήξαο γηα έιεγρν on-off ή αλαινγηθήο ιεηηνπξγίαο (PWM) 

κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC γηα ρξήζε κε βάλεο V.Η46.. 
31,20

SFA21/18
Ζιεθηξνκεραληθόο θηλεηήξαο γηα έιεγρν on-off κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC γηα 

ρξήζε κε βάλεο V.Η46..,κε ρξόλν αλνίγκαηνο  30 sec θαη ρξόλν θιεηζίκαηνο 50 

sec.

63,40

VVI46.15
Γίνδε βάλα έδξαο DN15, PN16 γηα έιεγρν fan-coil θαη δσλώλ, κε Kvs 2 m³/h θαη 

αληνρή ζε δηαθ. πίεζε 300 Kpa κε εζσηεξηθό ζπείξσκα Rp1/2''
24,80

VVI46.20
Γίνδε βάλα έδξαο DN20, PN16 γηα έιεγρν fan-coil θαη δσλώλ, Kvs 3,5 m³/h θαη 

αληνρή ζε δηαθ. πίεζε 300 Kpa κε εζσηεξηθό ζπείξσκα Rp3/4''
32,50

VVI46.25
Γίνδε βάλα έδξαο DN25, PN16 γηα έιεγρν fan-coil θαη δσλώλ, κε Kvs 5 m°/h θαη 

αληνρή ζε δηαθ. πίεζε 300 Kpa κε εζσηεξηθό ζπείξσκα Rp1''
45,40

VXI46.15
Σξίνδε βάλα έδξαο DN15, PN16 γηα έιεγρν fan-coil θαη δσλώλ, Kvs 2 m°/h θαη 

αληνρή ζε δηαθνξηθή πίεζε 300Kpa κε εζσηεξηθό ζπείξσκα Rp1/2''
29,90

VXI46.20
Σξίνδε βάλα έδξαο DN20, PN16 γηα έιεγρν fan-coil θαη δσλώλ,Kvs 3,5m3/h θαη 

αληνρή ζε δηαθ. πίεζε 300Kpa κε εζσηεξηθό ζπείξσκα Rp3/4''
37,70

VXI46.25
Σξίνδε βάλα έδξαο DN25, PN16 γηα έιεγρν fan-coil θαη δσλώλ, Kvs 5 m³/h θαη 

αληνρή ζε δηαθ. πίεζε 300 Kpa κε εζσηεξηθό ζπείξσκα Rp1''
50,60

3. ΔΛΔΓΥΟ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΧΜΑΣΗΟΤ

3.1 Γηαθόπηεο ζσκάησλ - ζεξκνζηαηηθέο θεθαιέο

VDN215 Ίζηνη δηαθόπηεο, NF, 2-ζσιήλην ζύζηεκα, PN10, DN15, kvs 0.10...0.89 13,80

VEN215 Γσληαθνί δηαθόπηεο, NF, 2-ζσιήλην ζύζηεκα, PN10, DN15, kvs 0.10...0.89 13,80

VTN215 Γηζγσληαθόο δηαθόπηεο, 2-ζσιήλην ζύζηεκα 19,50

RTN51 Απιή ζεξκνζηαηηθή θεθαιή Siemens γηα δηαθόπηεο κε ζπείξσκα Μ30 Υ 1.5 13,50

RTN81 Θεξκνζηαηηθέο θεθαιέο κε απνκαθξπζκέλν ρεηξηζηήξην 57,60

17/37



3.2 Αζύξκαηνο αλαινγηθόο έιεγρνο δσλώλ κε Starter KIT

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

QAW912

Κεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ έσο θαη 2 δσλώλ θαη έσο θαη 6 θηλεηήξσλ. 

Δλζσκαηώλεη αηζζεηήξην γηα ηνλ (θεληξηθό) έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ρώξνπ. Δπηινγή ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο. Ρύζκηζε ρξνλνπξνγξάκκαηνο. 

Σξνθνδνζία κε 2 κπαηαξίεο 1.5V AA

211,00

SSA955
Κηληηήξαο ειέγρνπ ζσκάησλ ζέξκαλζεο. Αζόξπβε ιεηηνπξγία, δηαδξνκή 

εκβόινπ 2,5mm.
136,00

RRV912
Διεγθηήο ζέξκαλζεο Synco 900 κε ελζσκαησκέλε αζύξκαηε επηθνηλσλία ΚΝΥ 

γηα 2 βάλεο δώλεο on-off, 2DO, 1UI & 1AO. Σάζε ηξνθνδνζίαο 230 V AC    
179,00

3.3 Synco Living Αζύξκαηνο αλαινγηθόο έιεγρνο δσλώλ γηα βίιεο

QAX903-9
Κεληξηθή κνλάδα ρώξνπ γηα δηαρείξεζε κέρξη 12 αλεμάξηεησλ ρώξσλ ζε έλα 

ζπίηη. Με αλεμάξηεηα ρξνλνπξνγξάκκαηα γηα θάζε ρώξν. Με έμνδν γηα δήηεζε 

ζέξκαλζεο. Σάζε ιεηηνπξγίαο 230 V.A.C.

394,00

QAW910
Μνλάδα ρώξνπ Synco 900 κε αζύξκαηε επηθνηλσλία ΚΝΥ. Σξνθνδνζία κέζσ 

κπαηαξίαο 1,5 V
230,00

QAA910
Θεξκνζηάηεο ρώξνπ Synco 900 κε αζύξκαηε επηθνηλσλία ΚΝΥ. Σξνθνδνζία 

κέζσ κπαηαξίαο 1,5 V
95,30

SSA955
Κηληηήξαο ειέγρνπ ζσκάησλ ζέξκαλζεο. Αζόξπβε ιεηηνπξγία, δηαδξνκή 

εκβόινπ 2,5mm.
136,00

RRV912
Διεγθηήο ζέξκαλζεο Synco 900 κε ελζσκαησκέλε αζύξκαηε επηθνηλσλία ΚΝΥ 

γηα 2 βάλεο δώλεο on-off, 2DO, 1UI & 1AO. Σάζε ηξνθνδνζίαο 230 V AC    
179,00

RRV918
Διεγθηήο ζέξκαλζεο Synco 900 κε ελζσκαησκέλε αζύξκαηε επηθνηλσλία ΚΝΥ 

γηα 8 βάλεο δώλεο on-off, 1DO & 1UI. Σάζε ηξνθνδνζίαο 230 V AC    
245,00

QAC910
Μεηεσξνινγηθό αηζζεηήξην Synco 900 κε ελζσκαησκέλε αζύξκαηε επηθνηλσλία 

ΚΝΥ γηα κέηξεζε εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη αηκνζθαηξηθήο πίεζεο. 

Σξνθνδνζία κέζσ κπαηαξίαο 1,5 V

166,00

ERF910
Δπαλαιήπηεο Synco 900 γηα επέθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε ελζσκαησκέλε 

αζύξκαηε επηθνηλσλία ΚΝΥ. Σάζε ηξνθνδνζίαο 230 V AC  
329,00

18/37



4. ΘEΡΜΗΓΟΜΔΣΡΖΣΔ - ΟΓΚΟΜΔΣΡΖΣΔ

4.1 ΘEΡΜΗΓΟΜΔΣΡΖΣΔ 

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

WFM502-E000H0

Νένο ειεθηξνληθόο απηόλνκνο ζεξκηδνκεηξεηήο 1.5m3/h γηα ζέξκαλζε, 

ηνπνζέηεζε ζηελ επηζηξνθή. Γηαηνκέο: 3/4" ζηελ πξνζαγσγή, 1/2" ζηελ 

επηζηξνθή. Μήθνο ξαθόξ-ξαθόξ 110mm. Δλζσκαησκέλν αηζζεηήξην 

επηζηξνθήο

184,90

WFN532-E000H0

Νένο ειεθηξνληθόο απηόλνκνο ζεξκηδνκεηξεηήο 1.5m3/h γηα ζέξκαλζε/ςύμε, 

ηνπνζέηεζε ζηελ επηζηξνθή. Γηαηνκέο: 3/4" ζηελ πξνζαγσγή, 1/2" ζηελ 

επηζηξνθή. Μήθνο ξαθόξ-ξαθόξ 110mm. Δλζσκαησκέλν αηζζεηήξην 

επηζηξνθήο. Δπηθνηλσλία M-BUS.

230,80

WFT.E80G3 εη εγθαηάζηαζεο ζεξκηδνκεηξεηή 1,5 m³/h άλεπ ζσιελνκαζηνύ 46,20

WFM503-J000H0

Νένο ειεθηξνληθόο απηόλνκνο ζεξκηδνκεηξεηήο 2.5m3/h γηα ζέξκαλζε, 

ηνπνζέηεζε ζηελ επηζηξνθή. Γηαηνκέο: 1" ζηελ πξνζαγσγή, 3/4" ζηελ 

επηζηξνθή. Μήθνο ξαθόξ-ξαθόξ 130mm. Δλζσκαησκέλν αηζζεηήξην 

επηζηξνθήο

201,00

WFN533-J000H0

Νένο ειεθηξνληθόο απηόλνκνο ζεξκηδνκεηξεηήο 2.5m3/h γηα ζέξκαλζε/ςύμε, 

ηνπνζέηεζε ζηελ επηζηξνθή. Γηαηνκέο: 1" ζηελ πξνζαγσγή, 3/4" ζηελ 

επηζηξνθή. Μήθνο ξαθόξ-ξαθόξ 110mm. Δλζσκαησκέλν αηζζεηήξην 

επηζηξνθήο. Δπηθνηλσλία M-BUS.

239,70

HMXI-K001004 εη εγθαηάζηαζεο ζεξκηδνκεηξεηή 2,5m³/h άλεπ ζσιελνκαζηνύ 88,60

WZT-A12
πζηνιή Ακεξηθήο G1/2B γηα ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηεξίσλ Μ10x1 κε ππνδνρή 

γηα ζθξαγίδα
11,00

4.2  Ογθνκεηξεηέο λεξνύ

WFK40.D080
Ογθνκεηξεηήο θξύνπ λεξνύ, έσο 50°C, κήθνπο 80 mm, νλνκαζηηθήο παξνρήο 

2.5 m³
28,10

WFW40.D080
Ογθνκεηξεηήο δεζηνύ λεξνύ, έσο 90°C, κήθνπο 80 mm, νλνκαζηηθήο παξνρήο 

2.5 m³
28,40

WFK40.E130
Ογθνκεηξεηήο θξύνπ λεξνύ, έσο 50°C, κήθνπο 130 mm, νλνκαζηηθήο παξνρήο 

4 m³
35,10

WFW40.E130
Ογθνκεηξεηήο δεζηνύ λεξνύ, έσο 90°C, κήθνπο 130 mm, νλνκαζηηθήο παξνρήο 

4 m³
36,90

WFZ.R2 εη ξαθόξ ζύλδεζεο γηα ηνπο νγθνκεηξεηέο 2.5 m³ (από 3/4" ςε 1/2") 6,10

WFZ.R2-1 εη ξαθόξ ζύλδεζεο γηα ηνπο νγθνκεηξεηέο 4 m³ (από 1" ζε 3/4") 12,80

WFZ44 Κάξηα παικώλ γηα απνκαθξπζκέλε κέηξεζε 19,80
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5. ΔΛΔΓΚΣΔ ΓΗΑΦΤΓΖ ΑΔΡΗΟΤ

5.1 Δπίηνηρνη ειεγθηέο δηαθπγήο θπζηθνύ αεξίνπ

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

LYA14.G

Δπίηνηρνο ειεγθηήο ρώξνπ δηαθπγήο θπζηθνύ αεξίνπ κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 

230 VAC θαη έμνδν ςπρξή επαθή γηα θαλνληθά αλνηρηή βάλα ή θαλνληθά 

θιεηζηή βάλα 

87,10

5.2 Δπίηνηρνη ειεγθηέο δηαθπγήο πγξααεξίνπ (LPG)

LYA14.P

Δπίηνηρνο ειεγθηήο ρώξνπ δηαθπγήο πγξαεξίνπ κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 

VAC θαη έμνδν ςπρξή επαθή γηα θαλνληθά αλνηρηή βάλα ή θαλνληθά 

θιεηζηή βάλα 

87,10

5.3 Διεγθηέο δηαθπγήο αεξίνπ πίλαθα

LYC11

Δπίηνηρνο ειεγθηήο ρώξνπ δηαθπγήο πγξαεξίνπ κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 

VAC θαη έμνδν ςπρξή επαθή γηα θαλνληθά αλνηρηή βάλα ή θαλνληθά 

θιεηζηή βάλα 

214,90

LYC13.5 Διεγθηήο δηαθπγήο αεξίνπ γηα ηξείο δώλεο 284,60

LYC18 Διεγθηήο δηαθπγήο αεξίνπ γηα ηέζζεξηο δώλεο 363,30

QAG13/A Αηζζεηήξην θπζηθνύ αεξίνπ IP42 108,90

QAG13.P/A Αηζζεηήξην πγξαεξίνπ (LPG) IP42 108,90

QAO13/A Αηζζεηήξην κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 108,90

QAG13.S Αηζζεηήξην θπζηθνύ αεξίνπ IP65 213,50

QAG13P.S Αηζζεηήξην πγξαεξίνπ (LPG)  IP65 213,50

QAO13.S Αηζζεηήξην  κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO)  IP65 213,50

6. ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ ΖΛΗΑΚΧΝ - ΔΛΔΓΚΣΔ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ - ΔΛΔΓΚΣΔ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ HVAC

6.1 Γηαθνξηθόο ειηαθώλ

RWD32S

Ηιεθηξνληθόο δηαθνξηθόο ειηαθώλ κε νζόλε έλδεημεο κεηξήζεσλ, 

επηζπκεηώλ ηηκώλ θαη βιαβώλ. Γηαζέηεη επηά (7) δηαθνξεηηθέο 

εθαξκνγέο εγθαηάζηαζεσλ κε ειηαθά ζπζηήκαηα. 

131,60

QAP22
Αηζζεηήξην εκβαπηηδόκελν ηύπνπ θαισδίνπ γηα ηνπνζέηεζε ζε ζήθε κε θιίκαθα 

κέηξεζεο -25…95 oC θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP65
20,00

QAP21.2

Αηζζεηήξην ηύπνπ θαισδίνπ αληίζηαζεο Ni1000Ω κε θιίκαθα κέηξεζεο    

-30...+180 ºC θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP67. Γηαζέηεη παηνύξα θαη 

εγθαηάζηαζε ζαλ αηζζεηήξην επαθήο. Ιδαληθή ιύζε γηα ηνπνζέηεζε 

ζηνπο ζπιιέθηεο ειηαθώλ.

54,20

20/37



6. ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ ΖΛΗΑΚΧΝ - ΔΛΔΓΚΣΔ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ - ΔΛΔΓΚΣΔ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ HVAC

6.2 Διεγθηέο αληηζηάζκηζεο ζεηξάο RVP200 - Aηζζεηήξηα

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

RVP201.1
Αληηζηάζκηζε γηα έιεγρν 1 θπθισκάηνο ζέξκαλζεο κε βάλα ή έιεγρνο 

θαπζηήξα. Καηάιιειε γηα πνιπθαηνηθίεο κνλνθαηνηθίεο θαη κίθξα δεκόζηα θηίξηα. 

Πεξηιακβάλεηαη εκεξήζηνο ρξνλνδηαθόπηεο AUZ3.1. 

478,80

RVP201.0
Αληηζηάζκηζε γηα έιεγρν 1 θπθισκάηνο ζέξκαλζεο κε βάλα ή έιεγρνο 

θαπζηήξα. Καηάιιειε γηα πνιπθαηνηθίεο κνλνθαηνηθίεο θαη κίθξα δεκόζηα θηίξηα. 
435,50

AUZ3.1 Ζκεξήζηνο ρξνλνδηαθόπηεο 47,00

AUZ3.7 Δβδνκαδηαίνο ρξνλνδηαθόπηεο 53,50

QAC22
Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο, αληίζηαζεο Ni1000Ω, κε θιίκαθα 

κέηξεζεο –50…+70 OC θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP54
30,90

QAD22
Αηζζεηήξην επαθήο γηα ειεγθηέο ζέξκαλζεο & θιηκαηηζκνύ, αληίζηαζεο Ni1000 

Ω κε θιίκαθα κέηξεζεο -30...+130 νC
35,90

QAP22
Αηζζεηήξην εκβαπηηδόκελν ηύπνπ θαισδίνπ γηα ηνπνζέηεζε ζε ζήθε κε θιίκαθα 

κέηξεζεο -25…95 oC θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP65
20,00

6.3 Διεγθηέο αληηζηάζκηζεο ζεηξάο RVS…. - Aηζζεηήξηα

RVS46.530/101
Διεγθηήο αληηζηαζκίζεο πίλαθα γηα έιεγρν ελόο θπθιώκαηνο ζέξκαλζεο, κε 

ηξίνδε ή ηεηξάνδε αλακεηθηηθή βάλα ή/θαη ηνπ θπθινθνξεηή. Γπλαηόηεηα 

επηθνηλσλίαο κε άιινπο ειεγθηέο κέζσ ηνπ δηθηύνπ BUS.

198,20

RVS43.345/101

Διεγθηήο αληηζηαζκίζεο πίλαθα γηα έιεγρν:  Μνλνβάζκηνπ θαπζηήξα, 1 

θπθιώκαηνο ζέξκαλζεο, κε ηξίνδε ή ηεηξάνδε αλακεηθηηθή βάλα, 1 Κπθιώκαηνο 

ζέξκαλζεο ή ςύμεο κε θπθινθνξεηή ή ηνπ θπθινθνξεηή ησλ ειηαθώλ 

ζπιιεθηώλ, έιεγρνο Ε.Ν.Υ.  Γπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε άιινπο  ειεγθηέο κέζσ 

ηνπ δηθηύνπ BUS. Τπνζηεξίδεη εθαξκνγή κε μπινιέβεηα ή ηδάθη.

340,20

RVS63.283/101

Διεγθηήο αληηζηαζκίζεο πίλαθα γηα έιεγρν: Καπζηήξα 1ή 2-βάζκηνπ ή 

αλαινγηθνύ, 2 θπθισκάησλ ζέξκαλζεο, κε ηξίνδε ή ηεηξάνδε αλακεηθηηθή βάλα, 

1 Κπθιώκαηνο ζέξκαλζεο κε θπθινθνξεηή, ηνπ θπθινθνξεηή ησλ ειηαθώλ 

ζπιιεθηώλ, έιεγρνο Ε.Ν.Υ. θαη έιεγρνο 1 buffer.

435,10

AVS37.294/501
Οζόλε ρεηξηζκνύ γηα αληηζηαζκίζεηο ηύπνπ RVS… γηα εγθαηάζηαζε ζε πξόζνςε 

πίλαθα. Με ειιεληθό κελνύ.
161,40

AVS74.261/109
Οζόλε ρεηξηζκνύ γηα αληηζηαζκίζεηο ηύπνπ RVS… γηα εγθαηάζηαζε ζε πξόζνςε 

πίλαθα. Με ειιεληθό κελνύ.
137,90
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6.3 Διεγθηέο αληηζηάζκηζεο ζεηξάο RVS…. - Aηζζεηήξηα

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

AVS75.390/101
Kάξηα επέθηαζεο γηα ηνπο αλσηέξνπ ειεγθηέο RVS46.530/101, RVS43.143/101, 

RVS63.283/101. Πξνζθέξεη επηπιένλ έιεγρν γηα 1 θύθισκα ζέξκαλζεο, 1 

θύθιώκαηνο ςύμεο, ελόο θπθιώκαηνο ειηαθώλ ή κπόηιεξ. 

171,70

QAC34/101
Αηζζεηήξην πεξηβάιινληνο NTC 1000Ω/25νC θιίκαθα κέηξεζεο -50..70νC 

ζηαζεξά ρξόλνπ 12 min. θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP54
14,80

QAD2030
Αηζζεηήξην επαθήο NTC 10KΩ/25ν C κε θιίκαθα κέηξεζεο -30....+130νC. 

ηαζεξά ρξόλνπ 6 sec. Βαζκόο πξνζηαζίαο IP 42. 
28,00

QAZ36.481/101
Αηζζεηήξην εκβαπηηδόκελν NTC 10KΩ/25ν C κε θιίκαθα κέηξεζεο -

30....+200νC. ηαζεξά ρξόλνπ 30 sec. Βαζκόο πξνζηαζίαο IP 65. 
34,40

ALT-SB100 Δπηληθεισκέλε ζήθε 100mm γηα ηνπνζέηεζε αηζζεηεξίνπ 11,90

QFA2000
Δπίηνηρν αηζζεηήξην  πγξαζίαο κε θιίκαθα κέηξεζεο 0…100% rh κε αλαινγηθή 

έμνδν 0 – 10 V DC κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 V AC (ή 13,5…35 V DC) θαη βαζκό 

πξνζηαζίαο IP30 

186,20

QAA55.110/301

Μνλάδα Υώξνπ γηα αιιαγή ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ελόο θπθιώκαηνο 

ζέξκαλζεο, επηινγή απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο, ζπλερώο θαλνληθή ζεξκνθξαζία, 

ζπλερώο κεησκέλε ζεξκνθξαζία, θαη ζέζε OFF κε αληηπαγεηηθή πξνζηαζία.Με 

πιήθηξν επηινγήο ςύμεο-ζέξκαλζεο

89,40

QAA75.611/701

Μνλάδα Υώξνπ ειέγρνπ πεξηζζνηέξσλ κεγεζώλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Πξνζθέξεη 

ηελ δπλαηόηεηα αιιαγήο ησλ ρξνλνπξνγξακκάησλ, ελδείμεσλ, θαη ηελ 

δπλαηόηεηα αιιαγήο παξακέηξσλ ηνπ Υξήζηε ή ηνπ Μεραληθνύ.(Αλ 

εγθαηαζηαζεί κνλάδα ρώξνπ QAA75 δελ απαηηείηαη κνλάδα ρεηξηζκνύ πίλαθα 

AVS37.294/501. Καηάιιειε γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο. Με ειιεληθό 

κελνύ

205,40

QAA74.611/101

Μνλάδα Υώξνπ ειέγρνπ πεξηζζνηέξσλ κεγεζώλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Πξνζθέξεη 

ηελ δπλαηόηεηα αιιαγήο ησλ ρξνλνπξνγξακκάησλ, ελδείμεσλ, θαη ηελ 

δπλαηόηεηα αιιαγήο παξακέηξσλ ηνπ Υξήζηε ή ηνπ Μεραληθνύ.(Αλ 

εγθαηαζηαζεί κνλάδα ρώξνπ QAA74... δελ απαηηείηαη κνλάδα ρεηξηζκνύ πίλαθα 

AVS37.294/501. Καηάιιειε γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο. Με ειιεληθό 

κελνύ

173,70

OZW672.01
WEB Server γηα εμ απνζηάζεσο έιεγρν ελόο ειεγθηή αληηζηάζκηζεο θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε κέζσ WEB.
350,00

OZW672.04
WEB Server γηα εμ απνζηάζεσο έιεγρν έσο 4 ειεγθηώλ αληηζηάζκηζεο θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε κέζσ WEB.
700,00
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6.4 Διεγθηέο ζεηξάο RWD…/ RLU... γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο / ςύμεο 

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

RWD82

Διεγθηήο γεληθήο ρξήζεο γηα έιεγρν απιώλ εθαξκνγώλ ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ 

θαη θιηκαηηζκνύ κε 2UI, 1DI, 2DO. Σάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC.Διέγρεη θηλεηήξεο 

βαλώλ πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο. Καιύπηεη εθαξκνγέο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο 

ζηαζεξήο πξνζαγσγήο (πρ. ζε ελδνδαπέδηα), έιεγρν ζεξκνθξαζίαο ζε πηζίλεο, 

boiler θιπ. 

158,50

RWD68
Ζιεθηξνληθόο ειεγθηήο δηαθόξσλ θπζηθώλ κεγεζώλ,  (universal) κε νζόλε 

πγξώλ θξπζηάιισλ  κε 3UI, 1DI, 1AO . Σάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC
153,00

RWD62
Διεγθηήο γεληθήο ρξήζεο γηα έιεγρν απιώλ εθαξκνγώλ ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ 

θαη θιηκαηηζκνύ κε 2UI, 1DI, 2AO. Σάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC
156,90

RLU220
Ζιεθηξνληθόο ειεγθηήο δηαθόξσλ θπζηθώλ κεγεζώλ (universal) κε νζόλε πγξώλ 

θξπζηάιισλ  κε 4UI, 1DI, 2AO. Σάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC
300,90

RLU222
Ζιεθηξνληθόο ειεγθηήο δηαθόξσλ θπζηθώλ κεγεζώλ (universal) κε νζόλε πγξώλ 

θξπζηάιισλ  κε 4UI, 1DI, 2AO, 2DO . Σάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC
384,00

RLU232
Ζιεθηξνληθόο ειεγθηήο δηαθόξσλ θπζηθώλ κεγεζώλ (universal) κε νζόλε πγξώλ 

θξπζηάιισλ  κε 5UI, 2DI, 3AO, 2DO . Σάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC
528,00

RLU236
Ζιεθηξνληθόο ειεγθηήο δηαθόξσλ θπζηθώλ κεγεζώλ (universal) κε νζόλε πγξώλ 

θξπζηάιισλ  κε 5UI, 2DI, 3AO, 6DO . Σάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC
717,00

RCU50.2
Δπίηνηρνο αλαινγηθόο ζεξκνζηάηεο κε 1 αλαινγηθή έμνδν 0…10 V DC , κε ηάζε 

ηξνθνδνζίαο 24 V AC θαη δηαθόπηε ρεηκώλα - ζέξνπο
90,20

6.5 Διεγθηήο αιιεινπρίαο ιεβήησλ κε επηθνηλσλία ΚΝΥ

RMK770-5
Διεγθηήο αιιεινπρηαο κέρξη θαη έμη (6) ιεβήησλ κε επηθνηλσλία ΚΝΥ. Σάζε 

ιεηηνπξγίαο 24 VAC. Με ειιεληθό κελνύ.
1.060,00

RMZ790
Υεηξηζηήξην γηα ιεηηνπξγία & πξνγξακκαηηζκό ειεγθηώλ ηύπνπ RM…7… κε 

νζόλε LCD 56x28 mm γηα ηνπνζέηεζε ζηελ πξόζνςε ηνπ ειεγθηή
210,00

RMZ785 Κάξηα επέθηαζεο γηα ειεγθηέο ηύπνπ RM…7… κε 8UI 246,00

RMZ787 Κάξηα επέθηαζεο γηα ειεγθηέο ηύπνπ RM…7… κε 4UI θαη 4DO . 246,00

RMZ788 Κάξηα επέθηαζεο γηα ειεγθηέο ηύπνπ RM…7… κε 4UI, 2ΑΟ θαη 2DO . 350,00

RMZ789 Κάξηα επέθηαζεο γηα ειεγθηέο ηύπνπ RM…7… κε 6UI, 2ΑΟ θαη 4DO . 422,00

RMZ782B Κάξηα επέθηαζεο γηα έιεγρν 2νπ ή 3νπ θπθιώκαηνο ζέξκαλζεο κε ηξίνδε βάλα 299,00

RMZ783B Κάξηα επέθηαζεο γηα έιεγρν δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο 319,90

6.5 Διεγθηήο RLE162 γηα έιεγρν δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (δεπηεξεύσλ θύθισκα)

RLE162
Διεγθηήο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ κε ελζσκαησκέλν εκβαπηηδόκελν αηζζεηήξην , κε 

πιήξεο αλαινγηθό ζήκα 0-10V DC θαη κε ςεθηαθή έμνδν γηα έιεγρν 

θπθινθνξεηή. Σάζε ιεηηνπξγίαο 24 V AC

285,00
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6.6 Διεγθηέο RMU7…, ζεηξάο Synco 700 γηα έιεγρν HVAC κε επηθνηλσλία KNX

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

RMU710B-5
Διεγθηήο universal  κε 6UI, 2AO, 2DO, κε ειιεληθό κελνύ, κε 1 control loop 

ιεηηνπξγίαο θαη επηθνηλσλία ΚΝΥ. Σάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC
547,00

RMU720B-5
Διεγθηήο universal  κε 8UI, 3AO, 4DO, κε ειιεληθό κελνύ, κε 2 control loop 

ιεηηνπξγίαο θαη επηθνηλσλία ΚΝΥ. Σάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC
789,00

RMU730B-5
Διεγθηήο universal  κε 8UI, 4AO, 6DO, κε ειιεληθό κελνύ,  κε 3 control loop 

ιεηηνπξγίαο θαη επηθνηλσλία ΚΝΥ. Σάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC
1.050,00

RMS705B-5
Διεγθηήο universal  κε 8UI, 4AO, 6DO κε 3 control loop ιεηηνπξγίαο θαη 

επηθνηλσλία ΚΝΥ. Σάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC
778,00

RMZ790
Υεηξηζηήξην γηα ιεηηνπξγία & πξνγξακκαηηζκό ειεγθηώλ ηύπνπ RM…7… κε 

νζόλε LCD 56x28 mm γηα ηνπνζέηεζε ζηελ πξόζνςε ηνπ ειεγθηή
210,00

RMZ791
Υεηξηζηήξην γηα ιεηηνπξγία & πξνγξακκαηηζκό ειεγθηώλ ηύπνπ RM…7… κε 

νζόλε LCD 82x42 mm γηα ηνπνζέηεζε ζηελ πξόζνςε ηνπ πίλαθα
312,90

RMZ792
Υεηξηζηήξην γηα θεληξηθή ιεηηνπξγία έσο 150 ειεγθηώλ Synco 700 κε νζόλε LCD 

82x42 mm γηα ηνπνζέηεζε ζε πξόζνςε πίλαθα
867,00

RMZ785 Κάξηα επέθηαζεο γηα ειεγθηέο ηύπνπ RM…7… κε 8UI 246,00

RMZ787 Κάξηα επέθηαζεο γηα ειεγθηέο ηύπνπ RM…7… κε 4UI θαη 4DO . 246,00

RMZ788 Κάξηα επέθηαζεο γηα ειεγθηέο ηύπνπ RM…7… κε 4UI, 2ΑΟ θαη 2DO . 350,00

QAW740
Δπίηνηρε κνλάδα ρώξνπ κε νζόλε LCD, αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο 

πνηελζηόκεηξν  ξύζκηζεο θαη επηινγή ιεηηνπξγίαο
167,90

6.7 WEB Serverrs γηα ειεγθηέο κε επηθνηλσλία ΚΝΥ

OZW772.01
WEB Server γηα εμ απνζηάζεσο έιεγρν ελόο ειεγθηή ΚΝΥ θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε κέζσ WEB.
350,00

OZW772.04
WEB Server γηα εμ απνζηάζεσο έιεγρν έσο 4 ειεγθηώλ ΚΝΥ θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε κέζσ WEB.
699,90

7  Μεηαζρεκαηηζηήο - Μεηαηξνπέαο ζεκάησλ- Aηζζεηήξηα 

7.1  Μεηαζρεκαηηζηήο

SEM62.2
Μεηαζρεκαηηζηήο 230/24 VAC, 30VA , θιεηζηνύ ηύπνπ κε ελζσκαησκέλν 

δηαθόπηε, αζθάιεηα, & led ηάζεο ζην δεπηεξεύσλ θαη ζεξκηθή πξνζηαζία PTC 

ζην πξσηεύσλ 

38,80

7.2  Μεηαηξνπέαο ζεκάησλ

SEZ220 Ζιεθηξνληθόο κεηαηξνπέαο ζεκάησλ . Σάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC 312,00
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7.3  Aηζζεηήξηα  ζεξκνθξαζίαο

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

QAD22
Αηζζεηήξην επαθήο γηα ειεγθηέο ζέξκαλζεο & θιηκαηηζκνύ, αληίζηαζεο Ni1000 

Ω κε θιίκαθα κέηξεζεο -30...+130 νC
35,90

QAP22
Αηζζεηήξην εκβαπηηδόκελν ηύπνπ θαισδίνπ γηα ηνπνζέηεζε ζε ζήθε κε θιίκαθα 

κέηξεζεο -25…95 oC θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP65
20,00

QAP21.2
Αηζζεηήξην ηύπνπ θαισδίνπ αληίζηαζεο Ni1000Ω κε θιίκαθα κέηξεζεο -

30...+180 νC θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP67
54,20

ALT-SB100 Δπηληθεισκέλε ζήθε 100mm γηα ηνπνζέηεζε αηζζεηεξίνπ 11,90

ALT-SB150 Δπηληθεισκέλε ζήθε 150mm 12,90

ALT-SS100 Αλνμείδσηε ζήθε 100mm 18,70

QAE2120.010
Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο, εκβαπηηδόκελν κε ζήθε 100mm, αληίζηαζεο 

Ni1000Ω κε θιίκαθα κέηξεζεο -30…130 OC θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP42(IP54)
69,40

QAC22
Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο, αληίζηαζεο Ni1000Ω, κε θιίκαθα 

κέηξεζεο –50…+70 OC θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP54
30,90

QAM2120.040
Αηζζεηήξην αεξαγσγνύ, αληίζηαζεο Ni1000Ω κε θιίκαθα κέηξεζεο -50…80 oC 

κε κήθνο αηζζεηεξίνπ 400mm θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP42(IP54) 
65,10

QAA24
Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ, αληίζηαζεο Ni1000Ω κε θιίκαθα κέηξεζεο 

0…50 oC  
37,20

QAA25
Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ, αληίζηαζεο Ni1000Ω κε πνηελζηόκεηξν 

ξύζκηζεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο
84,60

7.4  Aηζζεηήξηα  ζεξκνθξαζίαο / πγξαζίαο

QFM2160

Γηπιό  αηζζεηήξην  ζεξκνθξαζίαο – πγξαζίαο αεξαγσγνύ κε θιίκαθα κέηξεζεο 

0…95% rh & 0…50 OC (ή  -35…35 OC)   κε έμνδν 2 αλαινγηθά ζήκαηα 0 – 10 

V DC κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 V AC (ή 13,5…35 V DC) θαη βαζκό πξνζηαζίαο 

IP54 

205,20

QFA2020

Γηπιό  επίηνηρν αηζζεηήξην  ζεξκνθξαζίαο – πγξαζίαο κε θιίκαθα κέηξεζεο 

0…100% rh & 0…50°C, κε έμνδνπο 1 αλαινγηθό ζήκα 0–10 Vdc γηα ηελ 

πγξαζία θαη έμνδν αληίζηαζε Ni 1000 Οhm γηα ηελ ζεξκνθξαζία. Με ηάζε 

ιεηηνπξγίαο 24 V AC (ή 13,5…35 V DC) θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP30 

191,00

QFA2060

Γηπιό  επίηνηρν αηζζεηήξην  ζεξκνθξαζίαο – πγξαζίαο κε θιίκαθα κέηξεζεο 

0…100% rh & 0…50 OC (ή  -35…35 OC)   κε έμνδν 2 αλαινγηθά ζήκαηα 0 – 10 

V DC κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 V AC (ή 13,5…35 V DC) θαη βαζκό πξνζηαζίαο 

IP30 

196,70
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7.5  Aηζζεηήξηα πνηόηεηαο αέξα - ζεξκνθξαζίαο / πγξαζίαο

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

QPM1100
Αηζζεηήξην αεξαγσγνύ, κέηξεζεο πνηόηεηαο αέξα (VOC) κε αλαινγηθή έμνδν 0-

10 Vdc.
250,80

QPM2100
Αηζζεηήξην αεξαγσγνύ, κέηξεζεο πνηόηεηαο αέξα (CO2) κε αλαινγηθή έμνδν 0-

10 Vdc.
527,30

QPM2102
Γηπιό αηζζεηήξην αεξαγσγνύ, κέηξεζεο CO2 θαη πνηόηεηαο αέξα (CO2 θαη 

VOC) κε δύν αλαινγηθέο έμνδνπο 0-10 Vdc.
645,10

QPM2160
Γηπιό αηζζεηήξην αεξαγσγνύ, κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο θαη πνηόηεηαο αέξα 

(CO2) κε δύν αλαινγηθέο έμνδνπο 0-10 Vdc.
584,30

QPM2162

Σξηπιό  αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο – πνηόηεηαο αέξα - πγξαζίαο αεξαγσγνύ κε 

θιίκαθα κέηξεζεο 0…50 oC (ή  -35…35 oC),  0...2000 ppm πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ 

CO2 & 0…95% ζρεηηθή πγξαζία, κε έμνδν 3 αλαινγηθά ζήκαηα 0 – 10 V DC κε 

ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 V AC (ή 13,5…35 V DC).

682,10

QPA1000
Αηζζεηήξην ρώξνπ, κέηξεζεο πνηόηεηαο αέξα (VOC) κε αλαινγηθή έμνδν 0-10 

Vdc.
203,30

QPA2000
Αηζζεηήξην ρώξνπ, κέηξεζεο πνηόηεηαο αέξα (CO2) κε αλαινγηθή έμνδν 0-10 

Vdc.
380,00

QPA2002
Γηπιό αηζζεηήξην ρώξνπ, κέηξεζεο CO2 θαη πνηόηεηαο αέξα (CO2 θαη VOC) κε 

δύν αλαινγηθέο έμνδνπο 0-10 Vdc.
481,70

QPA2060

Γηπιό  αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο – πνηόηεηαο αέξα κε θιίκαθα κέηξεζεο 0…50 

oC (ή  -35…35 oC),  0...2000 ppm πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ CO2 κε έμνδν 2 

αλαινγηθά ζήκαηα 0 – 10 V DC θαη κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 V AC (ή 13,5…35 V 

DC).

463,60

QPA2062

Σξηπιό  αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο – πνηόηεηαο αέξα - πγξαζίαο ρώξνπ κε 

θιίκαθα κέηξεζεο 0…50 oC (ή  -35…35 oC),  0...2000 ppm πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ 

CO2 & 0…95% ζρεηηθή πγξαζία, κε έμνδν 3 αλαινγηθά ζήκαηα 0 – 10 V DC θαη 

κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 V AC (ή 13,5…35 V DC).

571,90

7.6  Aηζζεηήξηα  δηαθνξηθήο πίεζεο αέξα

QBM2030-1U
Αηζζεηήξην δηαθνξηθήο αέξα κε θιίκαθα κέηξεζεο 0…100 Pa ή -50…+50 Pa ή -

100…+100 Pa κε αλαινγηθή έμνδν 0 – 10 V DC θαη κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 V 

AC (ή 13,5…35 V DC).

164,40

QBM2030-5
Αηζζεηήξην δηαθνξηθήο αέξα κε θιίκαθα κέηξεζεο 0…200 Pa ή  0…250 Pa ή 

0…500 Pa κε αλαινγηθή έμνδν 0 – 10 V DC θαη κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 V AC (ή 

13,5…35 V DC).

164,40

7.7  Aηζζεηήξηα  ηαρύηεηαο αέξα

QVM62.1 Αηζζεηήξην ηαρύηεηαο αέξα αεξαγσγνύ, κε θιίκαθα κέηξεζεο 0...15m/s 274,60

7.8  Aηζζεηήξηα  πίεζεο λεξνύ

QBE2003-P1 Αηζζεηήξην πίεζεο λεξνύ κε θιίκαθα 0-1 bar θαη αλαινγηθή έμνδν 0-10 Vdc. 247,00

QBE2003-P1.6 Αηζζεηήξην πίεζεο λεξνύ κε θιίκαθα 0-1.6 bar θαη αλαινγηθή έμνδν 0-10 Vdc. 247,00

QBE2003-P2.5 Αηζζεηήξην πίεζεο λεξνύ κε θιίκαθα 0-2.5 bar θαη αλαινγηθή έμνδν 0-10 Vdc 247,00

QBE2003-P4 Αηζζεηήξην πίεζεο λεξνύ κε θιίκαθα 0-4 bar θαη αλαινγηθή έμνδν 0-10 Vdc 247,00

QBE2003-P6 Αηζζεηήξην πίεζεο λεξνύ κε θιίκαθα 0-6 bar θαη αλαινγηθή έμνδν 0-10 Vdc 247,00

QBE2003-P10 Αηζζεηήξην πίεζεο λεξνύ κε θιίκαθα 0-10 bar θαη αλαινγηθή έμνδν 0-10 Vdc 247,00

QBE2003-P16 Αηζζεηήξην πίεζεο λεξνύ κε θιίκαθα 0-16 bar θαη αλαινγηθή έμνδν 0-10 Vdc 247,00
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8. ΒΑΝΔ & ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΑΝΖ / ΦΤΞΖ

8.1 Γίνδεο βάλεο ηύπνπ πεηαινύδαο / θηλεηήξεο γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο / ςύμεο

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

SAL31.00T10
Ζιεθηξνκεραληθόο θηλεηήξαο 10 Nm, 90°, πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ή on-off γηα 

πεξηζηξνθηθέο βάλεο κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V AC θαη βαζκό πξνζηαζίαο ΗΡ54
290,00

ASK33N Μνριηζκόο εγθαηάζηαζεο θηλεηήξσλ SAL… ζε βάλεο ηύπνπ VKF41… 70,70

VKF41.50
Γίνδε  βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο, DN50, PN16,  θαηάιιειε  ζε ζεξκνθξαζίεο 

από -15 oC έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 80 m3/h θαη αληνρή ζε 

δηαθνξηθή πίεζε 500 kpa

192,00

VKF41.65
Γίνδε  βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο, DN65, PN16,  θαηάιιειε  ζε ζεξκνθξαζίεο 

από -15 oC έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 200 m3/h θαη αληνρή ζε 

δηαθνξηθή πίεζε 500 kpa

209,00

VKF41.80
Γίνδε  βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο, DN65, PN16,  θαηάιιειε  ζε ζεξκνθξαζίεο 

από -15 oC έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 400 m3/h θαη αληνρή ζε 

δηαθνξηθή πίεζε 500 kpa

238,00

VKF41.100
Γίνδε  βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο, DN100, PN16,  θαηάιιειε  ζε ζεξκνθξαζίεο 

από -15 oC έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 760 m3/h θαη αληνρή ζε 

δηαθνξηθή πίεζε 500 kpa

269,00

VKF41.125
Γίνδε  βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο, DN125, PN16,  θαηάιιειε  ζε ζεξκνθξαζίεο 

από -15 oC έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 1000 m3/h θαη αληνρή ζε 

δηαθνξηθή πίεζε 300 kpa

349,00

VKF41.150
Γίνδε  βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο, DN150, PN16,  θαηάιιειε  ζε ζεξκνθξαζίεο 

από -15 oC έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 2100 m3/h θαη αληνρή ζε 

δηαθνξηθή πίεζε 250 kpa

416,00

VKF41.200
Γίνδε  βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο, DN200, PN16,  θαηάιιειε  ζε ζεξκνθξαζίεο 

από -15 oC έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 4000 m3/h θαη αληνρή ζε 

δηαθνξηθή πίεζε 125 kpa

627,10

8.2 Γίνδεο βάλεο ηύπνπ πεηαινύδαο γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο / ςύμεο απόιπηα ζηεγαλέο

SAL31.00T20
Ζιεθηξνκεραληθόο θηλεηήξαο 20 Nm, 90°, πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ή on-off γηα 

πεξηζηξνθηθέο βάλεο κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V AC θαη βαζκό πξνζηαζίαο ΗΡ54. 

Γηα βάλεο ηύπνπ VKF46.40/50/65

383,00

SAL31.00-T40
Ζιεθηξνκεραληθόο θηλεηήξαο 40 Nm, 90°, πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ή on-off γηα 

πεξηζηξνθηθέο βάλεο κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V AC θαη βαζκό πξνζηαζίαο ΗΡ54. 

Γηα βάλεο ηύπνπ VKF46.80/100/125

383,30

ASC10.51 Βνεζεηηθή επαθή γηα θηλεηήξεο SAX..SAL… 45,20

VKF46.40
Γίνδε  βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο απόιπηα ζηεγαλή, DN40, PN16,  θαηάιιειε  ζε 

ζεξκνθξαζίεο από -10 oC έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 50 m3/h θαη 

αληνρή ζε δηαθνξηθή πίεζε 1600 kpa

244,00

VKF46.50
Γίνδε  βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο απόιπηα ζηεγαλή, DN50, PN16,  θαηάιιειε  ζε 

ζεξκνθξαζίεο από -10 oC έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 85 m3/h θαη 

αληνρή ζε δηαθνξηθή πίεζε 1600 kpa

259,90

VKF46.65
Γίνδε  βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο απόιπηα ζηεγαλή, DN65, PN16,  θαηάιιειε  ζε 

ζεξκνθξαζίεο από -10 oC έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 210 m3/h θαη 

αληνρή ζε δηαθνξηθή πίεζε 1600 kpa

298,90

VKF46.80
Γίνδε  βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο απόιπηα ζηεγαλή, DN80, PN16,  θαηάιιειε  ζε 

ζεξκνθξαζίεο από -10 oC έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 420 m3/h θαη 

αληνρή ζε δηαθνξηθή πίεζε 1600 kpa

314,00

VKF46.100
Γίνδε  βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο απόιπηα ζηεγαλή, DN100, PN16,  θαηάιιειε  

ζε ζεξκνθξαζίεο από -10 oC έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 800 m3/h θαη 

αληνρή ζε δηαθνξηθή πίεζε 1600 kpa

339,00

VKF46.125
Γίνδε  βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο απόιπηα ζηεγαλή, DN125, PN16,  θαηάιιειε  

ζε ζεξκνθξαζίεο από -10 oC έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 1010 m3/h θαη 

αληνρή ζε δηαθνξηθή πίεζε 1000 kpa

403,00
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8.3 Πεξηζηξνθηθέο ηξίνδεο βάλεο αλάκεημεο γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο έσο 2"

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

SQK34.00
Κηλεηήξαο πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ή on-off, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC, 

θαηάιιεινο γηα πεξηζηξνθηθέο  βάλεο έσο 2'' κε επηινγέα ρεηξνθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP42

125,10

ASC9.7 Βνεζεηηθή επαθή 57,20

VBI31.20
Σξίνδε πεξηζηξνθηθή θνριησηή βάλα DN20 PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
67,70

VBI31.25
Σξίνδε πεξηζηξνθηθή θνριησηή βάλα DN25 PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
79,50

VBI31.32
Σξίνδε πεξηζηξνθηθή θνριησηή βάλα DN32 PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
92,40

VBI31.40
Σξίνδε πεξηζηξνθηθή θνριησηή βάλα DN40 PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
104,00

VBF21.50
Σξίνδε θιαηδσηή πεξηζηξνθηθή βάλα DN50, PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
189,10

8.4 Πεξηζηξνθηθέο ηξίνδεο βάλεο αλάκεημεο γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο από 2 1/2" έσο 4"

SAL31.00T10
Ζιεθηξνκεραληθόο θηλεηήξαο 10 Nm, 90°, πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ή on-off γηα 

πεξηζηξνθηθέο βάλεο κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V AC θαη βαζκό πξνζηαζίαο ΗΡ54
290,00

ASK31N Μνριηζκόο εγθαηάζηαζεο SAL.. ζε VBF... 46,40

VBF21.65
Σξίνδε θιαηδσηή πεξηζηξνθηθή βάλα DN65, PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
238,90

VBF21.80
Σξίνδε θιαηδσηή πεξηζηξνθηθή βάλα DN80, PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
313,00

VBF21.100
Σξίνδε θιαηδσηή πεξηζηξνθηθή βάλα DN100, PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
460,00

VBF21.125
Σξίνδε θιαηδσηή πεξηζηξνθηθή βάλα DN125, PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
883,00

VBF21.150
Σξίνδε θιαηδσηή πεξηζηξνθηθή βάλα DN150, PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
1.180,00
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8.5 Πεξηζηξνθηθέο ηεηξάνδεο βάλεο αλάκεημεο γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο έσο 1 1/2"

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

SQK34.00
Κηλεηήξαο πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ή on-off, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC, 

θαηάιιεινο γηα πεξηζηξνθηθέο  βάλεο έσο 2'' κε επηινγέα ρεηξνθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP42

125,10

VCI31.20
Σεηξάνδε πεξηζηξνθηθή θνριησηή βάλα DN20 PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
95,00

VCI31.25
Σεηξάνδε πεξηζηξνθηθή θνριησηή βάλα DN25 PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
107,10

VCI31.32
Σεηξάνδε πεξηζηξνθηθή θνριησηή βάλα DN32 PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα 

ζεξκνύ θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
122,00

VCI31.40
Σεηξάνδε πεξηζηξνθηθή θνριησηή βάλα PN10 γηα θιεηζηά θπθιώκαηα ζεξκνύ 

θαη ςπρξνύ λεξνύ, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
136,00

GDB331.9E
Πεξηζηξνθηθνί θηλεηήξεο γηα ζθαηξηθέο βάλεο έσο DN25, ρσξίο ειαηήξην 

επαλαθνξάο, AC 230 V, 3-ζέζεσλ, 5 Nm, 150 s, ΗΡ54
94,30

GLB331.9E
Πεξηζηξνθηθνί θηλεηήξεο γηα ζθαηξηθέο βάλεο έσο DN50, ρσξίο ειαηήξην 

επαλαθνξάο, AC 230 V, 3-ζέζεσλ, 10 Nm, 150 s, ΗΡ54
110,90

GDB161.9E
Πεξηζηξνθηθνί θηλεηήξεο γηα ζθαηξηθέο βάλεο έσο DN25, ρσξίο ειαηήξην 

επαλαθνξάο, AC 24 V, DC 0...10 V, 5 Nm, 150 s, ΗΡ54
133,00

GLB161.9E
Πεξηζηξνθηθνί θηλεηήξεο γηα ζθαηξηθέο βάλεο έσο DN50, ρσξίο ειαηήξην 

επαλαθνξάο, AC 24 V, DC 0...10 V, 10 Nm, 150 s, ΗΡ54
158,00

VBI61.15-4
3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN15, kvs 4, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

96,30

VBI61.15-2.5
3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN15, kvs 2.5, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

96,30

VBI61.20-4
3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN20, kvs 4, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

110,00

VBI61.20-6.3
3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN20, kvs 6.3, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

110,00

VBI61.25-10
3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN25, kvs 10, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

138,00

VBI61.32-16
3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN32, kvs 16, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

194,00

VBI61.40-25
3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN40, kvs 25, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

266,00

VBI61.50-40
3-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN50, kvs 40, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

380,00

8.6 Πεξηζηξνθηθέο ηξίνδεο ζθαηξηθέο βάλεο αλάκεημεο γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο / ςύμεο έσο 2", γηα 

ζεξκνθξαζίεο ξεπζηνύ από -10°…120°C
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ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

GDB331.9E
Πεξηζηξνθηθνί θηλεηήξεο γηα ζθαηξηθέο βάλεο έσο DN25, ρσξίο ειαηήξην 

επαλαθνξάο, AC 230 V, 3-ζέζεσλ, 5 Nm, 150 s, ΗΡ54
94,30

GLB331.9E
Πεξηζηξνθηθνί θηλεηήξεο γηα ζθαηξηθέο βάλεο έσο DN50, ρσξίο ειαηήξην 

επαλαθνξάο, AC 230 V, 3-ζέζεσλ, 10 Nm, 150 s, ΗΡ54
110,90

GDB161.9E
Πεξηζηξνθηθνί θηλεηήξεο γηα ζθαηξηθέο βάλεο έσο DN25, ρσξίο ειαηήξην 

επαλαθνξάο, AC 24 V, DC 0...10 V, 5 Nm, 150 s, ΗΡ54
133,00

GLB161.9E
Πεξηζηξνθηθνί θηλεηήξεο γηα ζθαηξηθέο βάλεο έσο DN50, ρσξίο ειαηήξην 

επαλαθνξάο, AC 24 V, DC 0...10 V, 10 Nm, 150 s, ΗΡ54
158,00

VAI61.20-4
2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN20, kvs 4, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

64,20

VAI61.20-6.3
2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN20, kvs 6.3, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

64,20

VAI61.25-6.3
2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN25, kvs 6,3, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

78,90

VAI61.25-10
2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN25, kvs 10, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

78,90

VAI61.32-10
2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN32, kvs 10, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

114,00

VAI61.32-16
2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN32, kvs 16, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

114,00

VAI61.40-16
2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN40, kvs 16, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

135,00

VAI61.40-25
2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN40, kvs 25, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

135,00

VAI61.50-40
2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN50, kvs 40, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

176,00

VAI61.50-63
2-νδε ζθαηξηθή βάλα, εζσηεξηθό ζπείξσκα, PN40, DN50, kvs 63, γηα ρξήζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ είηε σο βάλεο ειέγρνπ είηε 

σο βάλεο απνθνπήο. Γηα θιεηζηά θπθιώκαηα.

176,00

8.7 Πεξηζηξνθηθέο δίνδεο νξεηράιηθηλεο ζθαηξηθέο βάλεο γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο / ςύμεο, από 1/2"-2" 

γηα ζεξκνθξαζίεο ξεπζηνύ από -10°…120°C
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8.8 Tξίνδεο βάλεο έδξαο αλάκεημεο/θηλεηήξεο γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο/ςύμεο από 1/2"-1 1/2"

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

SSB31
Κηλεηήξαο πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ή ON-OFF  θαηάιιεινο γηα  βάλεο ηύπνπ 

V...P45… κε νλνκαζηηθό Kvs<6.3 m³/h , κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC,  θαη 

βαζκό πξνζηαζίαο IP40

90,70

SSB61
Αλαινγηθόο θηλεηήξαο, θαηάιιεινο γηα  βάλεο ηύπνπ V...P45… κε νλνκαζηηθό 

Kvs<6.3 m³/h , κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 VDC 

θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP40

117,00

SSC31
Κηλεηήξαο πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ή ON-OFF  θαηάιιεινο γηα  βάλεο ηύπνπ 

V...P45… κε νλνκαζηηθό Kvs>10 m³/h , κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC,  θαη 

βαζκό πξνζηαζίαο IP40

124,00

SSC61
Αλαινγηθόο θηλεηήξαο, θαηάιιεινο γηα  βάλεο ηύπνπ V...P45… κε νλνκαζηηθό 

Kvs>10 m³/h , κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 VDC 

θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP40

174,00

SAS61.03
Αλαινγηθόο θηλεηήξαο, θαηάιιεινο γηα ηξίνδεο βάλεο ηύπνπ V.P45…,V.G44…, 

ηάζεο ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 Vdc θαη βαζκό 

πξνζηαζίαο IP54 (Αληηθαζηζηά ηνλ SQS65)

217,00

SQS65
Αλαινγηθόο θηλεηήξαο, θαηάιιεινο γηα ηξίνδεο βάλεο ηύπνπ V...G…, ηάζεο 

ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 VDC θαη βαζκό πξνζηαζίαο 

IP54

221,00

VXP45.15-2.5
Σξίνδε αλακεηθηηθή βάλα έδξαο, DN15, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα 

ιεηηνπξγία κε δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2 oC 

έσο +110 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 2,5 m3/h

56,80

ALG143 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 1/2'' ηύπνπ V...4… 26,80

VXP45.20-4
Σξίνδε αλακεηθηηθή βάλα έδξαο, DN20, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα 

ιεηηνπξγία κε δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2 oC 

έσο +110 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 4 m3/h

66,50

ALG153 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 1/2'' ηύπνπ V...4… 11,70

VXP45.25-6.3
Σξίνδε αλακεηθηηθή βάλα έδξαο, DN25, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα 

ιεηηνπξγία κε δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2°C 

έσο +110°C, κε νλνκαζηηθό kvs = 6,3 m³/h

108,00

ALG203 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 3/4'' ηύπνπ V...4… 14,90

VXP45.25-10
Σξίνδε αλακεηθηηθή βάλα έδξαο, DN25, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα 

ιεηηνπξγία κε δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2°C 

έσο +110°C, κε νλνκαζηηθό kvs = 10 m³/h

131,00

ALG253 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 1'' ηύπνπ V...4… 17,60

VXP45.32-16
Σξίνδε αλακεηθηηθή βάλα έδξαο, DN32, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα 

ιεηηνπξγία κε δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2°C 

έσο +110°C, κε νλνκαζηηθό kvs = 16 m³/h

178,00

ALG323 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 11/4'' ηύπνπ V...4… 23,60

VXP45.40-25
Σξίνδε αλακεηθηηθή βάλα έδξαο, DN40, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα 

ιεηηνπξγία κε δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2°C 

έσο +110°C, κε νλνκαζηηθό kvs = 25 m³/h

229,00

ALG403 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 11/2'' ηύπνπ V...4… 28,10
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8.9 Γίνδεο/ηξίνδεο βάλεο έδξαο αλάκεημεο/θηλεηήξεο γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο/ςύμεο έσο 1 1/2"

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

VVP45.15-2.5
Γίνδε βάλα έδξαο, DN15, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2 oC έσο +110 oC, κε 

νλνκαζηηθό kvs = 2,5 m3/h

48,10

ALG142 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 1/2'' ηύπνπ V...4… 17,90

VVP45.20-4
Γίνδε βάλα έδξαο, DN20, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2 oC έσο +110 oC, κε 

νλνκαζηηθό kvs = 4 m3/h

58,10

ALG152 εη 2 ξαθόξ ζύλδεζεο δηακέηξνπ 1/2’’, γηα βάλεο ηύπνπ V...4… 7,80

VVP45.25-6.3
Γίνδε βάλα έδξαο, DN25, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2 oC έσο +110 oC, κε 

νλνκαζηηθό kvs = 6,3 m3/h

98,00

ALG202 εη 2 ξαθόξ ζύλδεζεο δηακέηξνπ 3/4’’, γηα βάλεο ηύπνπ V...4… 9,80

VVP45.25-10
Γίνδε βάλα έδξαο, DN25, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2 oC έσο +110 oC, κε 

νλνκαζηηθό kvs = 10 m3/h

128,00

ALG252 εη 2 ξαθόξ ζύλδεζεο δηακέηξνπ 1’’, γηα βάλεο ηύπνπ V...4… 11,70

VVP45.32-16
Γίνδε βάλα έδξαο, DN32, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2 oC έσο +110 oC, κε 

νλνκαζηηθό kvs = 16 m3/h

169,00

ALG322 εη 2 ξαθόξ ζύλδεζεο δηακέηξνπ 11/4’’, γηα  βάλεο ηύπνπ V...4… 15,70

VVP45.40-25

Γίνδε βάλα έδξαο, DN40, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2°C έσο +110°C, κε 

νλνκαζηηθό kvs = 16 m³/h

221,00

ALG402 εη 2 ξαθόξ ζύλδεζεο δηακέηξνπ 11/2’’, γηα βάλεο ηύπνπ V...4… 18,50

SAS61.03
Αλαινγηθόο θηλεηήξαο, θαηάιιεινο γηα ηξίνδεο βάλεο ηύπνπ V.P45…,V.G44…, 

ηάζεο ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 Vdc θαη βαζκό 

πξνζηαζίαο IP54 (Αληηθαζηζηά ηνλ SQS65)

217,00

SAS31.03
Κηλεηήξαο πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ή on-off, θαηάιιεινο γηα ηξίνδεο βάλεο 

ηύπνπ V.P45…,V.G44…, ηάζεο ιεηηνπξγίαο 230 Vac θαη κε βαζκό πξνζηαζίαο 

IP54 (Αληηθαζηζηά ηνλ SQS65)

182,00

VXG44.15-4
Σξίνδε βάλα έδξαο, δηακέηξνπ DN15, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα 

ιεηηνπξγία κε δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2 oC 

έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 4 m3/h

109,00

ALG153 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 1/2'' ηύπνπ V...4… 11,70

VXG44.20-6.3
Σξίνδε βάλα έδξαο, δηακέηξνπ DN20, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα 

ιεηηνπξγία κε δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2 oC 

έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 6,3 m3/h

115,00

ALG203 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 3/4'' ηύπνπ V...4… 14,90

VXG44.25-10
Σξίνδε βάλα έδξαο, δηακέηξνπ DN25, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα 

ιεηηνπξγία κε δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2 oC 

έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 10 m3/h

132,00

ALG253 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 1'' ηύπνπ V...4… 17,60

VXG44.32-16
Σξίνδε βάλα έδξαο, δηακέηξνπ DN32, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα 

ιεηηνπξγία κε δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από +2 oC 

έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 16 m3/h

180,00

ALG323 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 11/4'' ηύπνπ V...4… 23,60

VXG44.40-25
Σξίνδε βάλα έδξαο, δηακέηξνπ DN40, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα 

ιεηηνπξγία κε δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από 2 oC 

έσο +120 oC, κε νλνκαζηηθό kvs = 25 m3/h

234,00

ALG403 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 11/2'' ηύπνπ V...4… 28,10

8.10 Σξίνδεο βάλεο έδξαο αλάκεημεο/δηαλνκήο & θηλεηήξεο γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο/ςύμεο από 1/2"- 

11/2"
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SAX61.03
Αλαινγηθόο θηλεηήξαο, θαηάιιεινο γηα βάλεο ηύπνπ VXF… VVF… από 2'' έσο 

3’’, ηάζεο ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 VDC θαη βαζκό 

πξνζηαζίαο IP54

388,00

SAX31.00
Κηλεηήξαο πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ή on-off, θαηάιιεινο γηα βάλεο ηύπνπ 

VXF…από 2'' έσο 3’’, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP54
302,00

SKD60
Αλαινγηθόο πδξαπιηθόο θηλεηήξαο, θαηάιιεινο γηα  βάλεο ηύπνπ VXF… έσο 3’’, 

ηάζεο ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 VDC  θαη βαζκό 

πξνζηαζίαο IP54

509,00

SKD62
Αλαινγηθόο πδξαπιηθόο θηλεηήξαο, θαηάιιεινο γηα  βάλεο ηύπνπ VXF… έσο 3’’, 

ηάζεο ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 VDC κε ειαηήξην 

επαλαθνξάο θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP54

621,00

SKB60
Ζιεθηξνϋδξαπιηθόο θηλεηήξαο αλαινγηθήο ιεηηνπξγίαο , θαηάιιεινο γηα βάλεο 

κε δηαδξνκή εκβόινπ 20mm κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC θαη βαζκό 

πξνζηαζίαο IP54

881,00

SKB62
Ζιεθηξνϋδξαπιηθόο θηλεηήξαο αλαινγηθήο ιεηηνπξγίαο , θαηάιιεινο γηα βάλεο 

κε δηαδξνκή εκβόινπ 20mm κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC θαη βαζκό 

πξνζηαζίαο IP54 θαη ειαηήξην επαλαθνξάο

1.050,00

SKC60
Αλαινγηθόο πδξαπιηθόο θηλεηήξαο  θαηάιιεινο γηα  βάλεο ηύπνπ VXF… από 4'' 

έσο 6’’, ηάζεο ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 VDC θαη 

βαζκό πξνζηαζίαο IP54

982,00

SKC62
Αλαινγηθόο πδξαπιηθόο θηλεηήξαο κε ειαηήξην επαλαθνξάο, θαηάιιεινο γηα  

βάλεο ηύπνπ VXF… από 4'' έσο 6’’, ηάζεο ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα ειέγρνπ 

ηάζεο 0 – 10 VDC θαη βαζκό πξνζηαζίαο IP54

1.140,00

ASC10.51 Βνεζεηηθή επαθή γηα θηλεηήξεο SAX..SAL… 45,20

ASZ6.6
Θεξκηθό ζηνηρείν γηα ηηο βάλεο ηύπνπ V.F22… όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ξεπζηνύ 

είλαη < 0°
194,00

VXG41.15
Σξίνδε βάλα έδξαο, DN15, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε 

δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -25 oC έσο +140 oC, 

κε νλνκαζηηθό kvs = 4 m3/h

239,00

ALG153 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 1/2'' ηύπνπ V...4… 11,70

VXG41.20
Σξίνδε βάλα έδξαο, DN20, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε 

δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -25 oC έσο +140 oC, 

κε νλνκαζηηθό kvs = 6.3 m3/h

276,00

ALG203 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 3/4'' ηύπνπ V...4… 14,90

VXG41.25
Σξίνδε βάλα έδξαο, DN25, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε 

δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -25 oC έσο +140 oC, 

κε νλνκαζηηθό kvs = 10 m3/h

315,00

ALG253 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 1'' ηύπνπ V...4… 17,60

VXG41.32
Σξίνδε βάλα έδξαο, DN32, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε 

δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -25 oC έσο +140 oC, 

κε νλνκαζηηθό kvs = 16 m3/h

350,00

ALG323 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 11/4'' ηύπνπ V...4… 23,60

VXG41.40
Σξίνδε βάλα έδξαο, DN40, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε 

δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -25 oC έσο +140 oC, 

κε νλνκαζηηθό kvs = 25 m3/h

392,00

ALG403 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 11/2'' ηύπνπ V...4… 28,10

VXG41.50
Σξίνδε βάλα έδξαο, DN50, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε 

δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -25 oC έσο +140 oC, 

κε νλνκαζηηθό kvs = 31 m3/h

437,00

ALG503 εη 3 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο 2'' ηύπνπ V...4… 47,00

8.11 Σξίνδεο βάλεο έδξαο αλάκεημεο/δηαλνκήο & θηλεηήξεο γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο/ςύμεο, 1/2"- 2" γηα 

εθαξκνγέο κε ζεξκνθξαζίεο ξεπζηνύ από -25….140 °C (ςύμε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, αηκόο)
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VVG41.15
Γίνδε βάλα έδξαο, DN15, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -25 oC έσο +140 oC (ή αηκό 

3 bar), κε νλνκαζηηθό kvs = 4 m3/h

239,00

ALG152 εη 2 ξαθόξ ζύλδεζεο δηακέηξνπ 1/2’’, γηα βάλεο ηύπνπ V...4… 7,80

VVG41.20
Γίνδε βάλα έδξαο, DN20, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -25 oC έσο +140 oC (ή αηκό 

3 bar), κε νλνκαζηηθό kvs = 6,3 m3/h

276,00

ALG202 εη 2 ξαθόξ ζύλδεζεο δηακέηξνπ 3/4’’, γηα βάλεο ηύπνπ V...4… 9,80

VVG41.25
Γίνδε βάλα έδξαο, DN25, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -25 oC έσο +140 oC (ή αηκό 

3 bar), κε νλνκαζηηθό kvs = 10 m3/h

315,00

ALG252 εη 2 ξαθόξ ζύλδεζεο δηακέηξνπ 1’’, γηα βάλεο ηύπνπ V...4… 11,70

VVG41.32
Γίνδε βάλα έδξαο, DN32, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -25 oC έσο +140 oC (ή αηκό 

3 bar), κε νλνκαζηηθό kvs = 16 m3/h

350,00

ALG322 εη 2 ξαθόξ ζύλδεζεο δηακέηξνπ 11/4’’, γηα  βάλεο ηύπνπ V...4… 15,70

VVG41.40
Γίνδε βάλα έδξαο, DN40, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -25 oC έσο +140 oC (ή αηκό 

3 bar), κε νλνκαζηηθό kvs = 25 m3/h

392,00

ALG402 εη 2 ξαθόξ ζύλδεζεο δηακέηξνπ 11/2’’, γηα βάλεο ηύπνπ V...4… 18,50

VVG41.50
Γίνδε βάλα έδξαο, DN50, PN16, θνριησηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -25 oC έσο +140 oC (ή αηκό 

3 bar), κε νλνκαζηηθό kvs = 31 m3/h

437,00

ALG502 εη 2 ξαθόξ ζύλδεζεο γηα βάλεο2'' ηύπνπ V...4… 31,20

VVF22.50-40  

Γίνδε βάλα έδξαο, DN50, PN6, θιαηδσηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από - 10°C έσο +130°C, κε 

νλνκαζηηθό kvs = 40 m³/h

242,00

VVF22.65-63

Γίνδε βάλα έδξαο, DN65, PN6, θιαηδσηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -10°C έσο +130°C, κε 

νλνκαζηηθό kvs = 63 m³/h

325,00

VVF22.80-100  

Γίνδε βάλα έδξαο, DN80, PN6, θιαηδσηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -10°C έσο +130°C, κε 

νλνκαζηηθό kvs = 100 m³/h

468,00

VVF22.100-160

Γίνδε βάλα έδξαο, DN100,PN6, θιαηδσηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε δηάιπκα 

λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -10°C έσο +130°C, κε 

νλνκαζηηθό kvs = 160 m³/h2

760,00

VXF22.50-40  

Σξίνδε βάλα έδξαο, DN50, PN6, θιαηδσηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε 

δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από - 10°C έσο +130°C, 

κε νλνκαζηηθό kvs = 40 m³/h

242,00

VXF22.65-63

Σξίνδε βάλα έδξαο, DN65, PN6, θιαηδσηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε 

δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -10°C έσο +130°C, 

κε νλνκαζηηθό kvs = 63 m³/h

325,00

VXF22.80-100  

Σξίνδε βάλα έδξαο, DN80, PN6, θιαηδσηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε 

δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -10°C έσο +130°C, 

κε νλνκαζηηθό kvs = 100 m³/h

468,00

VXF22.100-160

Σξίνδε βάλα έδξαο, DN100,PN6, θιαηδσηή, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε 

δηάιπκα λεξνύ – γιπθόιεο έσο 50% ζε ζεξκνθξαζίεο από -10°C έσο +130°C, 

κε νλνκαζηηθό kvs = 160 m³/h

760,00

8.13 Γίνδεο/ηξίνδεο θιαηδσηέο βάλεο έδξαο γηα θπθιώκαηαο αλάκεημεο ή δηαλνκήο, γηα εθαξκνγέο 

ζέξκαλζεο/ςύμεο από 2"… 4"

8.12 Γίνδεο βάλεο έδξαο θνριησηέο, γηα θπθιώκαηα αλάκεημεο/δηαλνκήο, από 1/2"-2",γηα εθαξκνγέο 

ζέξκαλζεο/ςύμεο κε ζεξκνθξαζίεο ξεπζηνύ από -25….140 °C (ςύμε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, αηκόο 

θιπ.)
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MXG461B20-5

Σξίνδε θνριησηή βάλα έδξαο 3/4'’ κε αλαινγηθό καγλεηηθό θηλεηήξα, εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε γηα  αλνηθηά θπθιώκαηα, κε αληνρή ζε δηαθνξηθή πίεζε  Γpmax 

300 kpa θαη Γps 700 kpa, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC θαη ζήκα ειέγρνπ 0-10 

VDC, PN 16, κε kvs 5 m3/h,ηαρύηεηα θιεηζίκαηνο < 2 sec.

1.390,00

MXG461B25-8

Σξίνδε θνριησηή βάλα έδξαο 1'’ κε αλαινγηθό καγλεηηθό θηλεηήξα, εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε γηα  αλνηθηά θπθιώκαηα, κε αληνρή ζε δηαθνξηθή πίεζε  Γpmax 

300 kpa θαη Γps 700 kpa, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC θαη ζήκα ειέγρνπ 0-10 

VDC, PN 16, κε kvs 8 m3/h,ηαρύηεηα θιε

1.470,00

MXG461B32-12

Σξίνδε θνριησηή βάλα έδξαο 11/4’’ κε αλαινγηθό καγλεηηθό θηλεηήξα, εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε γηα  αλνηθηά θπθιώκαηα, κε αληνρή ζε δηαθνξηθή πίεζε  Γpmax 

300 kpa θαη Γps 1000 kpa, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC θαη ζήκα ειέγρνπ 0-10 

VDC, PN 16, κε kvs 12 m3/h, ηαρύηε

1.600,00

MXG461B40-20

Σξίνδε θνριησηή βάλα έδξαο 11/2’’ κε αλαινγηθό καγλεηηθό θηλεηήξα, εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε γηα  αλνηθηά θπθιώκαηα, κε αληνρή ζε δηαθνξηθή πίεζε  Γpmax 

300 kpa θαη Γps 1000 kpa, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC θαη ζήκα ειέγρνπ 0-10 

VDC, PN 16, κε kvs 20 m3/h,ηαρύηεη

1.850,00

MXG461B50-30

Σξίνδε θνριησηή βάλα έδξαο 2’’ κε αλαινγηθό καγλεηηθό θηλεηήξα, εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε γηα  αλνηθηά θπθιώκαηα, κε αληνρή ζε δηαθνξηθή πίεζε  Γpmax 

300 kpa θαη Γps 1000 kpa, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC θαη ζήκα ειέγρνπ 0-10 

VDC, PN 16, κε kvs 30 m3/h,ηαρύηεηα θ

2.040,00

8.15 Γίνδεο βάλεο εμηζνξξόπεζεο (balancing)  γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο / ςύμεο  1/2"-3"

ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

STA23
Ζιεθηξνζεξκηθόο θηλεηήξαο γηα έιεγρν on-off ή αλαινγηθήο ιεηηνπξγίαο (PWM) 

κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC γηα ρξήζε κε βάλεο VPΗ46…έσο δηαηνκή DN32
31,50

SSA31
Ζιεθηξνκεραληθόο θηλεηήξαο γηα βάλεο VPI έσο DN32, AC230V, ηξηώλ ζέζεσλ, 

150sec
82,90

SSA61
Ζιεθηξνκεραληθόο θηλεηήξαο γηα βάλεο VPI έσο DN32, AC/DC24V, 0-10V dc, 

75sec
105,00

SAY31P03
Ζιεθηξνκεραληθόο θηλεηήξαο γηα βάλεο VPI από DN40 έσο DN50, AC230V, 

ηξηώλ ζέζεσλ, 170sec
290,00

SAY61P03
Ζιεθηξνκεραληθόο θηλεηήξαο γηα βάλεο VPI από DN40 έσο DN50, AC/DC24V, 0-

10V dc, 43sec
350,00

VPI46.15L0.2 Βάλα εμηζνξξόπεζεο, DN15, Γpmax 400kPa 78,50

VPI46.15L0.6 Βάλα εμηζνξξόπεζεο, DN15, Γpmax 400kPa 78,50

VPI46.20F1.4 Βάλα εμηζνξξόπεζεο, DN20, Γpmax 400kPa 91,80

VPI46.25F1.8 Βάλα εμηζνξξόπεζεο, DN25, Γpmax 400kPa 113,10

VPI46.32F4 Βάλα εμηζνξξόπεζεο, DN32, Γpmax 400kPa 173,00

VPI46.40F9.5Q Βάλα εμηζνξξόπεζεο, DN40, Γpmax 400kPa 530,00

VPI46.50F12Q Βάλα εμηζνξξόπεζεο, DN50, Γpmax 400kPa 550,00

SAX31P03 Ζιεθηξνκεραληθόο θηλεηήξαο γηα βάλεο VPF43, AC230V,ηξηώλ ζέζεσλ, 30 sec 317,00

SAX61P03
Ζιεθηξνκεραληθόο θηλεηήξαο γηα βάλεο VPF43…, 24 Vac, κε ζήκα εηζόδνπ 0-

10Vdc, 30 sec
388,00

VPF43.50F16 Βάλα εμηζνξξόπεζεο θιαηδσηή, DN50, Γpmax 600kPa 855,00

VPF43.65F24 Βάλα εμηζνξξόπεζεο θιαηδσηή, DN65, Γpmax 600kPa 1.300,00

VPF43.80F35 Βάλα εμηζνξξόπεζεο θιαηδσηή, DN80, Γpmax 600kPa 1.490,00

8.14 Σξίνδεο αλαινγηθέο καγλεηηθέο βάλεο έδξαο γηα έιεγρν δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο, πςειήο αθξίβεηαο, 

πηζηνπνηεκέλεο γηα πόζηκν λεξό, γηα αλνηρηά θπθιώκαηα
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ΦΧΣΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ

GDB331.1E
Κηλεηήξαο δηαθξαγκάησλ on-off, ξνπήο 5Nm γηα δηαθξάγκαηα αέξα επηθάλεηαο 

έσο 0,8 m², κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC
83,90

GLB331.1E
Κηλεηήξαο δηαθξαγκάησλ on-off, ξνπήο 10Nm γηα δηαθξάγκαηα αέξα 

επηθάλεηαο έσο 1,5 m², κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC
99,40

GEB331.1E
Κηλεηήξαο δηαθξαγκάησλ on-off, ξνπήο 15Nm γηα δηαθξάγκαηα αέξα 

επηθάλεηαο έσο 3m², κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC
127,00

GBB331.1E
Κηλεηήξαο δηαθξαγκάησλ on-off, ξνπήο 25Nm γηα δηαθξάγκαηα αέξα 

επηθάλεηαο έσο 4m ², κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC
150,10

GDB161.1E
Αλαινγηθόο θηλεηήξαο δηαθξαγκάησλ κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα 

ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 VDC, ξνπήο 5Νm γηα δηαηνκή δηαθξαγκάησλ έσο 0,8 m²
130,10

GLB161.1E
Αλαινγηθόο θηλεηήξαο δηαθξαγκάησλ κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα 

ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 VDC, ξνπήο 10Νm γηα δηαηνκή δηαθξαγκάησλ έσο 1,5 m²
158,00

GEB161.1E
Αλαινγηθόο θηλεηήξαο δηαθξαγκάησλ κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα 

ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 VDC, ξνπήο 15Νm γηα δηαηνκή δηαθξαγκάησλ έσο 3 m²
185,00

GBB161.1E
Αλαινγηθόο θηλεηήξαο δηαθξαγκάησλ κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα 

ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 VDC, ξνπήο 25Νm γηα δηαηνκή δηαθξαγκάησλ έσο 4 m²
208,00

GIB161.1E
Αλαινγηθόο θηλεηήξαο δηαθξαγκάησλ κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VAC, κε ζήκα 

ειέγρνπ ηάζεο 0 – 10 VDC, ξνπήο 35Νm γηα δηαηνκή δηαθξαγκάησλ έσο 6 m²
258,00

BSG61
Πνηελζηόκεηξν πίλαθα γηα ξύζκηζε επηζπκεηήο ηηκήο 0… 100 % κε έμνδν 0-10 

Vdc.
64,50

10. ΓΗΑΚΟΠΣΗΚΟΗ ΑΗΘΖΣΖΡΔ, YΓΡΟΣΑΣΔ, ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΗ ΠΡΔΟΣΑΣΔ ΑΔΡΑ

10.1 Γηαθνξηθνί πξεζνζηάηεο αέξα

QBM81-3 Γηαθνξηθόο πξεζζνζηάηεο αέξα κε θιίκαθα κέηξεζεο 20 – 300 Pa 64,50

QBM81-5 Γηαθνξηθόο πξεζζνζηάηεο αέξα κε θιίκαθα κέηξεζεο 50 - 500 Pa 64,50

10.2 Γηαθόπηεο ξνήο (flow switch)

QVE1901
Γηαθόπηεο ξνήο λεξνύ γηα δηαηνκή ζσιήλαο DN20-200 IP65 θαη ζπείξσκα 

ζύλδεζεο 1/2’’.
124,30

QVE1900
Γηαθόπηεο ξνήο λεξνύ γηα δηαηνκή ζσιήλαο DN32-200 IP65 θαη ζπείξσκα 

ζύλδεζεο 1’’.
155,00

QVE1902.015
Γηαθόπηεο ξνήο λεξνύ γηα δηαηνκή ζσιήλαο 1/2", IP65 θαη ζπείξσκα 

πδξαπιηθήο ζύλδεζεο 1/2’’.
122,30

QVE1902.020
Γηαθόπηεο ξνήο λεξνύ γηα δηαηνκή ζσιήλαο 3/4", IP65 θαη ζπείξσκα 

πδξαπιηθήο ζύλδεζεο 3/4’’.
123,30

QVE1902.025
Γηαθόπηεο ξνήο λεξνύ γηα δηαηνκή ζσιήλαο 1", IP65 θαη ζπείξσκα πδξαπιηθήο 

ζύλδεζεο 1"’.
126,40

10.3 Τγξνζηάηεο

QFA1001
Τγξνζηάηεο ρώξνπ κε πνηελζηόκεηξν ξύζκηζεο, κεηαγσγηθή επαθή AC230V, 

5(3)A.
77,30

QFM81.2
Τγξνζηάηεο αεξαγσγνύ κε πνηελζηόκεηξν ξύζκηζεο 15-95%, κεηαγσγηθή 

επαθή AC230V, 5(3)A.
186,00

10.4 Διεγθηήο ζεκείνπ δξόζνπ

QXA2604
Διεγθηήο ζεκείνπ δξόζνπ κε απνκαθξπζκέλν αηζζεηήξην θαη ηξνθνδνζία 230V 

AC.
160,00

9. ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΧΝ - ΠΟΣΔΝΗΟΜΔΣΡΟ ΡΤΘΜΗΖ
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G120P-0.75/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 0,75 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 2.2 Α 554,60

G120P-1.1/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 1,1 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 3.1 Α 561,00

G120P-1.5/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 1,5 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 4.1 Α 637,30

G120P-2.2/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 2,2 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 5.9 Α 688,00

G120P-3/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 3 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 7.7 Α 829,90

G120P-4/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 4 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 10.2 Α 941,90

G120P-5.5/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 5,5 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 13.2 Α 981,30

G120P-7.5/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 7,5 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 18 Α 1.302,00

G120P-11/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 11 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 26 Α 1.587,70

G120P-15/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 15 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 32 Α 2.000,60

G120P-18.5/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 18,5 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 38 Α 2.402,80

G120P-22/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 22 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 45 Α 2.836,80

G120P-30/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 30 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 60 Α 3.313,10

G120P-37/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 37 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 75 Α 4.085,70

G120P-45/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 45 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 90 Α 4.975,20

G120P-55/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 55 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 110 Α 5.938,20

G120P-75/32A Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 75 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 145 Α 7.218,90

G120P-0.75/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 0,75 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 2.2 Α 586,40

G120P-1.1/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 1,1 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 3.1 Α 592,70

G120P-1.5/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 1,5 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 4.1 Α 669,00

G120P-2.2/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 2,2 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 5.9 Α 723,00

G120P-3/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 3 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 7.7 Α 860,60

G120P-4/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 4 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 10.2 Α 986,60

G120P-5.5/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 5,5 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 13.2 Α 1.069,00

G120P-7.5/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 7,5 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 18 Α 1.407,80

G120P-11/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 11 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 26 Α 1.714,70

G120P-15/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 15 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 32 Α 2.127,60

G120P-18.5/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 18,5 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 38 Α 2.752,20

G120P-22/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 22 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 45 Α 2.995,50

G120P-30/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 30 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 60 Α 3.471,70

G120P-37/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 37 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 75 Α 4.244,60

G120P-45/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 45 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 90 Α 5.143,20

G120P-55/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 55 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 110 Α 6.139,20

G120P-75/32B Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ ηζρύνο 75 ΚW, κε ξεύκα εμόδνπ 145 Α 7.483,50

G120P-BOP-2 Υεηξηζηήξην γηα ξπζκηζηέο ζηξνθώλ G120P 48,90

G120P-IOP-2 Έμππλν ρεηξηζηήξην γηα ξπζκηζηέο ζηξνθώλ G120P 147,70

11.1 Ρπζκηζηέο ζηξνθώλ IP20, κε εμσηεξηθό θίιηξν ΔΜC, θιάζε A, 400 Vac 

11.2 Ρπζκηζηέο ζηξνθώλ IP20, κε εμσηεξηθό θίιηξν ΔΜC, θιάζε B, 400 Vac 

11.3 Oζόλεο ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ

11. Ρπζκηζηέο ζηξνθώλ

37/37


