
Ανεβάστε τη θερµοκρασία,
        χαµηλώστε τον λογαριασµό.



Η Progetti αντιπροσωπεύει τον ιταλικό οίκο 

Ecosystem, ο οποίος εξειδικεύεται στην 

κατασκευή ενεργειακών τζακιών ξύλου-pellet, 

σόµπας-λέβητα pellet, λέβητα pellet-φυτικών 

καυσίµων για εγκαταστάσεις θέρµανσης που 

λειτουργούν αποκλειστικά µε νερό, για αστική ή 

βιοµηχανική χρήση. 

Η καινοτόµος κατασκευή των προϊόντων από 

ατσάλι υψηλής αντοχής CorTen, τα πιστοποιηµένα 

συστήµατα ασφαλείας που διαθέτουν, καθώς και 

η εγκατάσταση εσωτερικά (περιµετρικά του 

θαλάµου καυσαερίων) εναλλάκτη παραγωγής 

ζεστού νερού χρήσης, τα καθιστούν προϊόντα 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Τα προϊόντα Ecosystem προσφέρουν µακροχρόνια 

λύση στο πρόβληµα της θέρµανσης και δεν είναι 

ευκαιριακή λύση. Είναι πλήρως πιστοποιηµένα 

και συνοδεύονται από την εργοστασιακή τους 

εγγύηση.



Η Progetti δραστηριοποιείται στον 
τοµέα των ενεργειακών εφαρµογών 
κλιµατισµού και θέρµανσης. 

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη 
ολοκληρωµένων και ενεργειακά 
αποδοτικών λύσεων σε µεµονωµένες 
οικιακές εφαρµογές, εµπορικές 
επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές και 
παντός είδους βιοµηχανικές µονάδες, 
προκειµένου να ικανοποιήσει µε 
επιτυχία όλες τις απαιτήσεις των 
πελατών της.

Στόχος µας η βελτίωση των 
συνθηκών άνεσης και η µείωση του 
κόστους λειτουργίας. Καλύπτουµε όλα 
τα στάδια εξέλιξης, από τη µελέτη, την 
εγκατάσταση µέχρι τη συντήρηση και 
την επισκευή. 

Σε όλα τα έργα µας δίνουµε έµφαση στη χρήση συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας µε καινοτόµα 
προϊόντα, προσφέροντας ολοκληρωµένες προτάσεις, όπως:

• Ψύξη και θέρμανση με τη χρήση συστημάτων εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας (SAVED BY THE SUN).
• Θέρμανση με τη χρήση ενεργειακών τζακιών-λεβήτων υψηλής θερμικής απόδοσης.
• Θέρμανση με αντλία θερμότητας INVERTER.
• Συστήματα κλιματισμού τεχνολογίας VRV υψηλής απόδοσης.
• Πολυδιαιρούμενα συστήματα Inverter με ποικιλία εσωτερικών μονάδων.
• Εξαερισμός επαγγελματικών χώρων με μηχανήματα τεχνολογίας EC.
• Μεικτά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
• Ενδοδαπέδια θέρμανση.
• Δροσισμός επαγγελματικών χώρων με καινοτόμα προϊόντα.
• Συστήματα κεντρικής σκούπας κ.α.



125 lt
12 lt./min - 55°C

28.552 Kcal/h - 33,2 Kw
23.650 Kcal/h - 27,5 Kw

195 m2

585 m3

7 Kg/h

220 V/50 Hz

80,5χ144χ76 90,5χ144χ76

61 lt 

Comfort 
TC25V

262 Kg

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ισχύς εστίας
Ισχύς εξόδου
Μέγιστη θερµαινόµενη επιφάνεια
Μέγιστος θερµαινόµενος όγκος
Μέγιστη επιτρεπόµενη ανανέωση
Χωρητικότητα νερού

Βάρος
Ηλεκτρικά Κυκλώµατα

∆ιαστάσεις σε cm (Μ χ Υ χ Β)
∆ιάµετρος καπνοδόχου

Παραγωγή ζεστού νερού 65 °C

Comfort Comfort S DoubleΠλεονεκτήµατα

Comfort S
TC25VS

260 Kg

29.240 Kcal/h - 34 Kw
23.220 Kcal/h - 27 Kw

225 m2

675 m3

7,3 Kg/h

12 lt./min - 55°C

220 V/50 Hz
25 cm

80,5χ133χ105

Double S
TCD25VVS

25 cm

330 Kg

137 lt81 lt 

292 Kg

Comfort 
TC30V

290 Kg

Comfort S
TC30VS

90,5χ133χ105

375 Kg

Double S
TCD30VVS

100,5χ144χ76
25 cm

Comfort S
TC40VS

318 Kg

100,5χ132χ105

Double S
TCD40VVS

30 cm

540 Kg

120,5χ144χ76

Comfort S
TCL40VS 

386 Kg

120,5χ144χ105

Double S
TCDXL40VVS

540 Kg

30 cm

30.100 Kcal/h - 35 Kw
24.080 Kcal/h - 28 Kw

220 V/50 Hz

7,3 Kg/h
150 lt

260 m2

780 m3

12 lt./min - 55°C 

220 V/50 Hz

7,3 Kg/h
150 lt

29.840 Kcal/h - 34,7 Kw
23.650 Kcal/h - 27,5 Kw

260 m2

780 m3

12 lt./min - 55°C 

Κύριος εναλλάκτης θερµότητας από ανοξείδωτο ατσάλι. • • •
Δευτερογενής εναλλάκτης θερµότητας από ανοξείδωτο ατσάλι.  • •
 Εναλλάκτης παραγωγής  ζεστού νερού χρήσης.  • • •
Σχάρα θαλάµου καύσης από διπλή στρώση χυτοσιδήρου και εκτροπέας φλόγας από ειδικό ατσάλι.  • • •
Μπορεί να συνδεθεί παράλληλα µε ένα λέβητα φυσικού αερίου ή µε ηλιακά πάνελ για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.  • • •
Εύκολη τοποθέτηση τόσο σε τοίχο όσο και σε γωνία λόγω της λιτής κάθετης δοµής της πίσω όψης. • • •
Πόρτα από κεραµικό γυαλί ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες.  • • •
Ρυθµιζόµενα πόδια καθ'ύψος.  • • •
Υποδοχή για την µετατροπή του τζακιού σε PELLET µε τη χρήση του KIT ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ECOSYSTEM.  • • •

Οι σειρές Comfort και Comfort S παρέχουν υψηλή 
απόδοση ακόµα και µε τα πορτάκια ανοιχτά και φέρουν 
εσωτερικά εναλλάκτη παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Η σειρά Comfort Double δηµιουργήθηκε για την 
κάλυψη µε το ίδιο τζάκι δύο διπλανών δωµατίων, 
χώρων εστίασης, όπως επίσης χώρων ενός 
ξενοδοχείου (lobby, εστιατόριο, σουΐτες κλπ). 

Ο σχεδιασµός του 
τζακιού µάς επιτρέπει 
να καλύψουµε τις δύο 
διαφορετικές προσό-
ψεις σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη αισθητική 
του χώρου, ακόµα και 
διαφορετικού στυλ.

Τζάκι Ξύλου Τζάκι Ξύλου ∆ιπλής Εστίας

Η σειρά Comfort διατίθεται µε 
συρόµενη πόρτα που κρύβεται 
καθέτως. 

Η σειρά Comfort S διαθέτει 
επιπλέον δευτερογενή εναλλάκτη 
θερµότητας που βοηθάει τον 
κύριο εναλλάκτη να ζεσταίνει
πιο γρήγορα το κύκλωµα 
θέρµανσης, καθώς και το ζεστό 
νερό χρήσης, µε την καύση 
λιγότερων ξύλων.

Ανακαλύψτε την κλασική εµφάνιση, τη σύγχρονη τεχνολογία, την οικονοµία, την άριστη απόδοση και τη θαλπωρή που σας προσφέρουν τα συστήµατα ενεργειακής θέρµανσης.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ισχύς εξόδου
Μέγιστη θερµαινόµενη επιφάνεια
Μέγιστος θερµαινόµενος όγκος
Μέγιστη επιτρεπόµενη ανανέωση

Παραγωγή ζεστού νερού 65°C
Χωρητικότητα νερού

Βάρος
Ηλεκτρικά κυκλώµατα
∆ιάµετρος καπνοδόχου
∆ιαστάσεις (Μ χ Υ χ Β)

TCD30VVS
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ισχύς εστίας

137χ156χ76 cm

375 Kg

23.220 Kcal/h - 27 Kw
225 m2

675 m3

137 lt

29.240 Kcal/h - 34 Kw
TC30VS

147χ156χ76 cm

23.650 Kcal/h - 27,5 Kw

12 lt./min - 55°C

29.840 Kcal/h - 34,7 Kw
TCD40VVS

Alimentazione Su PedanaΠλεονεκτήµατα
Περιστροφή ως 270° γύρω από το ενεργειακό τζάκι µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυνατή η κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης του πελάτη. •
Δυνατότητα επέκτασης του κοχλία έως και 3m απόσταση.  •
Κατάλληλα σχεδιασµένος καυστήρας από διπλή στρώση χυτοσιδήρου για εξαιρετική καύση σε διαφορετικές συνθήκες χρήσης & εύκολη συντήρηση. • •
Η δεξαµενή καυσίµου διατίθεται σε δυο εκδόσεις και συνοδεύονται από εξαρτήµατα ασφαλείας σύµφωνα µε τους κανονισµούς.  • •
Το σύστηµα µεταφοράς καυσίµου κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποτελείται από τον δοσολογικό κοχλία & τον κοχλία µεταφοράς υψηλής 
αποδοτικότητας. Χρησιµοποιείται µε οποιονδήποτε τύπο βιοκαυσίµου. 

• •

∆ιάφραγµα ασφαλείας φλόγας: Τοποθετηµένο ανάµεσα στον κοχλία δοσολογίας και στον κοχλία µεταφοράς. Χάρη σε έναν ενεργοποιητή µε ελατήριο, 
ενεργοποιείται ώστε να διαχωρίζει τις δύο διαδροµές του καυσίµου, καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό αδύνατη την επιστροφή της φλόγας προς την δεξαµενή.  

• •

Χειριστήριο ΚΑΤ για όλες τις λειτουργίες της ρύθµισης θερµοκρασίας και τροφοδοσίας, επιτρέποντας τον έλεγχο της ποσότητας του καυσίµου 
και των αερίων καύσης, µε βάση τις συνθήκες χρήσης για µια καλύτερη καύση µε αυτόµατη εξοικονόµηση ενέργειας. Το χειριστήριο DGT2 επιτρέπει 
την αυτοδιάγνωση και τον εντοπισµό βλαβών µόλις ενεργοποιηθεί το αυτόµατο σύστηµα συναγερµού.  

• •

167χ166χ90 cm

24.080 Kcal - 28 Kw
30.100 Kcal - 35 Kw

TCXL40VS

540 Kg

30 cm

780 m3

7,3 kg/h
150 lt

260 m2

127χ156χ76 cm

262 Kg

23.650 Kcal/h - 27,5 Kw
195 m2
585 m3

61 lt

28.552 Kcal/h - 33,2 Kw
TC25V

7,0 kg/h

25 cm
220V/50Hz

Το Kit Τροφοδοσίας Φυτικών Καυσίµων είναι ένα αυτόµατο σύστηµα 
τροφοδοσίας που επιτρέπει την καύση στο τζάκι των περισσότερων 
φυτικών καυσίµων σε µορφή κόκκων ή pellet. 

Το Kit Alimentazione χρησιµοποιείται για την µετατροπή του 
ενεργειακού τζακιού ξύλου σε ξύλου-pellet, έχοντας τη δυνατότητα 
της ταυτόχρονης καύση τους. 

Το Kit Alimentazione SU PEDANA είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
τζακιού ξύλου-pellet, η συναρµολόγηση του οποίου γίνεται 
αποκλειστικά στο εργοστάσιο και παραδίδεται ως ενιαίο σώµα έτοιµο 
προς λειτουργία. 

Τζάκι Ξύλου-Pellet µε Κιτ Τροφοδοσίας

Ανακαλύψτε την κλασική εµφάνιση, τη σύγχρονη τεχνολογία, την οικονοµία, την άριστη απόδοση και τη θαλπωρή που σας προσφέρουν τα συστήµατα ενεργειακής θέρµανσης.

25

127

137

54

11
9

15
6

76

75
42

50

52
12

157

167

54

50

90
75

96
65

31
31

34

50

Kit Alimentazione Kit Alimentazione Su Pedana

TC30VS TCXL40VS



Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ισχύς εστίας
Ισχύς εξόδου
Μέγιστη θερµαινόµενη επιφάνεια
Μέγιστος θερµαινόµενος όγκος
Μέγιστη επιτρεπόµενη ανανέωση
Χωρητικότητα νερού

Βάρος
Ηλεκτρικά Κυκλώµατα

Παραγωγή ζεστού νερού 65°C

Basamento CippatoΠλεονεκτήµατα
Το εσωτερικό του λέβητα είναι εξ'ολοκλήρου από ατσάλι COR-TEN 
για αντοχή προς τις µηχανικές εντάσεις και την φυσική διάβρωση.  • •

Εσωτερικός εναλλάκτης θερµότητας σε κάθετα διαφράγµατα, 
αυτοκαθαριζόµενα, που κατευθύνει τα καυσαέρια σε αντίθετη 
πορεία µε αποτέλεσµα την υψηλότερη απόδοση.  

• •

Παρακολούθηση θερµοκρασίας καυσαερίων για αποτελεσµατικό 
έλεγχο της καύσης. • •

Αισθητήρας στάθµης του καυσίµου.  • •
Εξαρτήµατα ασφαλείας κατά τη λειτουργία του λέβητα µε την πόρτα 
ανοικτή.  • •

Σώµα λέβητα και δεξαµενή καυσίµου άµεσα διαχωριζόµενα 
για πιο εύκολη µεταφορά.  • •

Σύστηµα µεταφοράς του καυσίµου µε εξαρτήµατα από ανοξείδωτο 
ατσάλι και διάφραγµα ασφαλείας φλόγας µε πορτάκι επιθεώρησης.  • •

Καυστήρας κατασκευασµένος από διπλή στρώση χυτοσιδήρου και
µε εύκολη πρόσβαση.  • •

Ξεχωριστή ψηφιακή ρύθµιση των παραµέτρων καύσης 
ως συνάρτηση του τύπου καυσίµου που χρησιµοποιείται.  • •

Αυτοδιάγνωση του λέβητα για τον εντοπισµό βλαβών και αυτόµατο 
σύστηµα συναγερµού (χειριστήρια ΚΑΑΒ και ΚΑΒ).  • •

∆υνατότητα µεταγενέστερης προσθήκης µιας πρόσθετης αποθήκης 
καυσίµου ως ενίσχυση στην κυρία δεξαµενή.   •

Σύστηµα κινητοποίησης του καυσίµου µε µεγαλύτερες διαστάσεις
από τις συνήθεις.  •

∆ιαστάσεις (Μ χ Y χ Β)

CB30S / CB30SC

300 Kg

29.540 Kcal/h-34,35 Kw
24.000 Kcal/h-28 Kw

300 m2

900 m3

5 Kg/h
90 lt

142χ162χ68cm

CB25S

350 Kg

25.000 Kcal/h- 29 Kw
22.900 Kcal /h-  26,6 Kw

190 m2

510 m3

5 Kg/h
90 lt

119χ130χ56cm
∆ιάµετρος καπνοδόχου 25 cm

CB100 / CB100C
95.000 Kcal/h - 110,4 Kw
85.500 Kcal/h - 99,4 Kw

900 m2

2.700 m3

15 Kg/h
215 lt

700 Kg

208x203χ113cm

CB70 / CB70C
70.000 Kcal/h - 81,4 Kw
60.900 Kcal/h - 70,8 Kw

500 m2

1.500 m3

11 Kg/h
150 lt

500 Kg

154x171χ74cm154x171χ74cm

12 lt ανά λεπτό-55°C

CB50S / CB50SC
50.000 Kcal/h-58,2 Kw

42.540 Kcal/h-49,47 Kw
400 m2

1.200 m3

8 Kg/h
130 lt

400 Kg
220 V/50 Hz

20 cm

Λέβητας Basamento & Basamento Cippato

Λέβητας που λειτουργεί µε καύσιµο ξύλου, pellet, φυτικά καύσιµα, πριονίδι. Ο σχεδιασµός του συστήµατος µεταφοράς 
του καυσίµου, µαζί µε τον ειδικά κατασκευασµένο καυστήρα από χυτοσίδηρο, εγγυάται την εξαιρετική λειτουργία µε τη 
χρήση των πιο κοινών φυτικών καυσίµων που κυκλοφορούν στο εµπόριο.

Ανακαλύψτε την κλασική εµφάνιση, τη σύγχρονη τεχνολογία, την οικονοµία, την άριστη απόδοση και τη θαλπωρή που σας προσφέρουν τα συστήµατα ενεργειακής θέρµανσης.
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PrimaArchimedeΠλεονεκτήµατα
Εναλλάκτης παραγωγής  ζεστού νερού χρήσης.   • •
Αυτονοµία καυσίµου µε δεξαµενή pellet 40 και 60 kg.  • •
Καθαρισµός σόµπας µετά από µακρά περίοδο χρήσης.  • •
Εύκολος προγραµµατισµός & χρήση µέσω ηλεκτρονικού χειριστηρίου.  • •
Ασύρµατο χειριστήριο για αποµακρυσµένη ρύθµιση.  • •
Ενσωµατωµένος κυκλοφορητής ζεστού νερού θέρµανσης.  • •
Μπορεί να συνδεθεί παράλληλα µε υπάρχον σύστηµα θέρµανσης. • •
Υψηλή ενεργειακή απόδοση και αυτοκαθαρισµός λόγω της δοµής 
του εναλλάκτη.   • •
Πιστοποιηµένη ενεργειακή απόδοση έως 93%.   •
Δυνατότητα καύσης ξύλου ή pellet ή άλλων βιοκαύσιµων σε µορφή κόκκων.  •
Σύστηµα αναρρόφησης που αποτρέπει την έξοδο αναθυµιάσεων 
κατά τη φόρτωση του ξύλου. •

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Θερµική ισχύς καυστήρα
Ονοµαστική θερµική ισχύς
Μέγιστη θερµαινόµενη επιφάνεια
Μέγιστος θερµαινόµενος όγκος
Θερµοκρασία αερίων εξόδου

Χωρητικότητα δεξαµενής νερού
Βάρος σόµπας

Παραγωγή ζεστού νερού 65°C 
Απόδοση

∆ιάµετρος καµινάδας
∆ιαστάσεις σε cm (Μ χ Y χ Β)

Κατανάλωση min/max
Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου

800x1300χ547

Archimede 
26,00 Kw
21,00 Kw
200 m2

600 m3

269° C
81,5%

11 lt./min
70 lt.

300 Kg
30 Kg

-
140 mm 

800x1370χ680

33,5 Kw
31 Kw
350 m2

1050 m3

151°C
92%

12 lt./min
70 lt.

370 Kg
60 Kg

2,2-7,2 Kg/h
100 mm

Prima 34

680x1370χ620

23,5 Kw
22 Kw
200 m2

600 m3

129°C
93%

11 lt./min
70 lt.

340 Kg
40 Kg

2,2-5,1 Kg/h
100 mm

Prima 24

Σόµπες Archimede & Prima

Σόµπα-λέβητας pellet και σόµπα-λέβητας ξύλου-pellet για σύνδεση µε το σύστηµα θέρµανσης. Μπορούν να 
τοποθετηθούν είτε εντός της οικίας είτε σε λεβητοστάσιο. Η λειτουργία τους ελέγχεται από ηλεκτρονικό χειριστήριο, 
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που εισάγει ο χρήστης. Ο καθαρισµός τους από υπολείµµατα στάχτης πραγµατοποιείται 
µε ηλεκτρική σκούπα στάχτης.

Ανακαλύψτε την κλασική εµφάνιση, τη σύγχρονη τεχνολογία, την οικονοµία, την άριστη απόδοση και τη θαλπωρή που σας προσφέρουν τα συστήµατα ενεργειακής θέρµανσης.

129 140

800547

13
00

97

Prima 34

13
70

680 680

13
70

680 620

Prima 24Archimede



Κεντρική ∆ιεύθυνση: Αγ. Παρασκευής 29, 121 32 Περιστέρι, Tηλ.: 2167 000544, Fax: 210 5984628 | info@progetti.gr | www.progetti.gr

Σ Φ Ρ Α Γ Ι ∆ Α  Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο ∆ Ο Τ Η Μ Ε Ν Ο Υ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η


	PROGETTi_01
	PROGETTi_02
	PROGETTi_03
	PROGETTi_04
	PROGETTi_05
	PROGETTi_06
	PROGETTi_07
	PROGETTi_08

