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FKU – η οικονοµική λύση για στερεά 
καύσιµα µε την καλύτερη ποιότητα

Σειρά λεβήτων µε αποδόσεις από 
12,7 µέχρι 32,6 KW

FKU – O ανθεκτικός λέβητας 
που διαρκεί … και διαρκεί…

Ο ειδικός στους λέβητες ξύλου
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Ένας δοκιµασµένος λέβητας
για στερεά καύσιµα!

FKU – Απλός, αποδοτικός και αξιόπιστος

Eικόνα από καύση κώκ

Σας ενδιαφέρει η οικονοµία και η προστασία του περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα θέλετε να ανεξαρτητοποι-
ηθείτε από το πετρέλαιο µε έναν λέβητα υψηλής  απόδοσης και αξιοπιστίας; Τότε ο λέβητας FKU της 
Windhager είνια η καλύτερη λύση θέρµανσης για τις ανάγκες σας! ∆εκάδες χρόνια εµπειρίας της 
Windhager στους λέβητες φυσικού ελκυσµού, οδήγησαν στην τελειοποίηση της κατασκευής  του λέβητα 
FKU.  Το αποτέλεσµα είναι µια ιδιαίτερα στιβαρή και αποδοτική κατασκευή  λέβητα µε εύκολο καθαρισµό  
και γέµισµα ξύλων – ένας ανθεκτικός λέβητας που διαρκεί και διαρκεί,  µε πολλά πλεονεκτήµατα:

Λειτουργία φιλική προς τον χρήστη
Μεγάλες θυρίδες φόρτωσης ξύλων για          
εύκολο γέµισµα και καθαρισµό
Μεγάλος θάλαµος φόρτωσης για  διατή-
ρηση καύσης µεγάλης διάρκειας 
Με εύκολο και αξιόπιστο στη λειτουργία 
κλαπέ καύσης στην µπροστινή πλευρά

Πολύ λογικός στην τιµή απόκτησης 
του πολύ αποδοτικός στην λειτουρ-
γία του.

Με µία αξεπέραστη αναλογία τιµής/από-
δοσης, µε σερπαντίνα ψύξης ενσωµατω-
µένη, θερµοστάτη ελαχίστου, µηχανι-
σµό έλεγχου καύσης, συρτάρι καθαρι-
σµού, θερµόµετρο λέβητα καθώς και 
εργαλεία καθαρισµού.
Με µεγάλες θερµαντικές επιφάνειες και 
µία ιδιαίτερα αποδοτική ροή καυσαερί-
ων που µεγιστοποιεί την απορρόφηση 
της προσδιδόµενης θερµοκρασίας από 
τα ξύλα, καθιστώντας τον λέβητα 
οικονοµικό και ταυτόχρονα φιλικό προς 
το περιβάλλον. 

Αξιόπιστος και ασφαλής
∆οκιµασµένη και ευφυή τεχνολογία    
φυσικού ελκυσµού, χωρίς χρήση 
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Στιβαρή κατασκευή από 5mm χάλυβα 
µε σχάρα καύσης πολύ µεγάλης 
διάρκειας ζωής.
Πιστοποιηµένος κατά ΕΝ 303-5/1999.



Ελάχιστες διαστάσεις 
συντήρησης (σε mm)

Σύνδεση προσαγωγής / επιστροφής: 1’’ εσωτερικό σπείρωµα
Σύνδεση δοχείου ζεστού νερού χρήσης: 5/4’’ εσωτερικό σπείρωµα

Οικονοµικός στην κτήση, αξιόπιστος σε λειτουργία – ο FKU είναι η καλύτερη λύση και για συνδυασµό ως 2ος 
λέβητας µαζί µε ηλιακή θέρµανση, ή κάποιον αυτόµατο λέβητα, φυσικά µαζί µε δοχείο αδρανείας.  Με την 
χρήση δοχείου αδρανείας, εξοικονοµείτε χρήµατα µε ασφάλεια και άνεση, όποιο σύστηµα θέρµανσης και αν  
έχετε (ενδοδαπέδια, σώµατα, fan-coils, κτλ) ενώ µετατρέπεται στη «καρδιά» κάθε σωστού συστήµατος 
θέρµανσης.

Ευέλικτος και στην εγκατάσταση

Ηλιακή 

θέρµανση

Θερµαντικά σώµατα, 
ενδοδαπέδια θέρµανση 
ή άλλες καταναλώσεις

Συνδυασµός 
λέβητα FKU 
µε λέβητα 
πετρελαίου 
ή αερίου

∆οχείο Αδρανείας για την καλύτερη 
χρήση της παραγόµενης ενέργειας

∆οχείο Ζεστού Νερού 
Χρήσης, µε ή χωρίς 
ηλιακή υποβοήθηση

  561UKF 512UKF FKU 265 FKU 335

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης με ξύλο ή κάρβουνο
 Μέγιστο μήκος ξύλου

Τύπος

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης με πετ κώκ

Άνοιγμα φόρτωσης
Θάλαμος καύσης

Απαιτούμενο μήκος λεβητοστασίου
Έξοδος σύνδεσης καμινάδας

Βάρος λέβητα
TΜήκος

mc
3

mm
gk
mm

33

071 x 063
502
577

33

071 x 063
902
577

33

071 x 063
152
579

33

071 x 063
652
579

Τεχνικά στοιχεία FKU

Εργαλείο 
καθαρισµού
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Ποιοτικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από τους 
εξειδικευμένους συνεργάτες της.
Μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG 
από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας. Οι συνεργάτες μας είναι έμπειροι 
ειδικοί στην θέρμανση οι οποίοι σε συνεργασία με την WINDHAGER 
ZENTRALHEIZUNG  εξασφαλίζουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τους πελάτες 
της.

Δίκτυο επαγγελματιών συνεργατών.
Η άριστη υποστήριξη των πελατών μας είναι βασική προτεραιότητα για την 
WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG. Το δίκτυο επαγγελματικών συνεργατών 
μας σας εγγυάται την καλύτερη εξυπηρέτηση κάθε μέρα. Οι τεχνικοί μας είναι 
έμπειροι επαγγελματίες που διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους γρήγορα και 
αξιόπιστα.

Η Windhager προσφέρει παραπάνω 
από προϊόντα πρώτης ποιότητος:

Windhager Zentralheizung GmbH
Anton-Windhager-Straße 20 

A-5201 Seekirchen bei Salzburg
T. +43 (0) 62 12/23 41-0

F. +4 3 (0) 62 12/42 28
info@at.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
Carlbergergasse 39

A-1230 Wien

Germany:
Windhager Zentralheizung GmbH 

Deutzring 2
D-86405 Meitingen bei Augsburg 

T. +49 (0) 82 71/80 56-0
F. +4 9 (0) 82 71/80 56-30
 info@de.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH 
Heinrich-Rudolf-Hertz-Straße 2

D-04509 Delitzsch bei Leipzig

Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18

D-49143 Bissendorf

Switzerland:
Windhager Zentralheizung Schweiz AG 

Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station bei Luzern

T. +41 (0) 41/469 469-0
F. +4 1 (0) 41/469 469-9

info@ch.windhager.com

Windhager Zentralheizung Schweiz AG 
Rue des Champs Lovats 23
CH-1400 Yverdon-les-Bains

Windhager Zentralheizung Schweiz AG                  
Dorfplatz 2 

CH-3114 Wichtrach 

France:
Windhager Chau�age Central  

France S.A.S.
1, rue du Maire Georges Baruch 

Z.A.C. Nord du Rosenmeer
F-67560 Rosheim

T. +33 (0)3 88 81 82 17
F. +3 3 (0)3 88 95 81 85

info@fr.windhager.com

Italy:
Windhager Italia S.R.L.

Via Ungheresca sud
I-31010 Mareno di Piave (TV)

T. +39/04 38/49 91 43
F. +39/0 4 38/49 78 84

info@windhager.it

United Kingdom:
Windhager UK 

4, Glenmore Business Park, Vincients Road 
Bumpers Farm Industrial Estate, Chippenham 

Wiltshire SN14 6BB 
T. +44/12 49/44 66 16 
F. +44/1 2 49/65 35 74 

info@windhager.co.uk

Austria:

Your expert  PARTNER:

Σαµαράς Ι.Ν. & Σία ΟΕ
32ο χλµ. Λεωφ.Λαυρίου
19003 Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ. +30 2299063480
Φαξ. +30 2299063481
E-mail: info@nsamaras.gr 

ΕΚ
Δ

Ο
ΣΗ

 2
 /2

01
2 

ΣΑ
Μ

Α
ΡΑ

Σ


