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 Buffer Tanks and floor standing   
       boilers ....for life
D     es réservoirs tampons et des 

ballons posés au sol 
.....pour toute une vie



ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

TIT

1.  Βοηθητική φλάντζα Φ115
2. Ανόδιο μαγνησίου
3.  Εξαγωγή ζεστού νερού χρήσης 
4.  Είσοδος άνω εναλλάκτη
5.  Αισθητήρια εναλλακτών
6.  Έξοδος άνω εναλλάκτη
7.  Είσοδος κάτω εναλλάκτη
8.  Έξοδος κάτω εναλλάκτη
9.  Κάτω σύνδεση δεξαμενής  

θέρμανσης x2 (νερό θέρμανσης)
10.  Είσοδος  σερπαντίνας boiler 

χρήσης
11.  Έξοδος σερπαντίνας boiler 

χρήσης 
12.  Εισαγωγή κρύου νερού χρήσης
13.  Αισθητήριο νερού buffer
14.  Πλευρική φλάντζα Φ115
15.  Άνω σύνδεση buffer x2  

(νερό θέρμανσης)





Buffer-1

1. Σύνδεση Buffer (ζεστό)
2. Σύνδεση Buffer (ζεστό κατώτερο 

στρώμα)
3. Σύνδεση Buffer (επιστροφή 

ανώτερο στρώμα)
4. Σύνδεση Buffer (επιστροφή)
5. Σύνδεση Buffer (ζεστό)
6. Σύνδεση Buffer (ζεστό κατώτερο 

στρώμα)
7. Σύνδεση Buffer (επιστροφή 

ανώτερο στρώμα)
8. Σύνδεση Buffer (επιστροφή)
9. Εξαεριστικό
10. Θέση αισθητηρίου (θερμ. 

ανώτερου στρώματος)
11. Θέση αισθητηρίου (θερμ. 

κατώτερου στρώματος)
12. Εισαγωγή από ηλιακά (ζεστό)
13. Θέση αισθητηρίου ηλιακών
14. Επιστροφή για ηλιακά (κρύο)
* Ηλεκτρική αντίσταση μπορεί να 
τοποθετηθεί στις συνδέσεις 2 ή 6 
αν χρειάζεται

Buffer-1 ΙΝΟΧ

1. Σύνδεση Buffer (Ζεστο)
2. Σύνδεση Buffer (Ζεστο Κατωτερο Στρωμα)
3. Σύνδεση Buffer (Επιστροφη Ανωτερο 

Στρωμα)
4. Σύνδεση Buffer (Επιστροφη)
5. Σύνδεση Buffer (Ζεστο)
6. Σύνδεση Buffer (Ζεστο Κατωτερο Στρωμα)
7. Σύνδεση Buffer (Επιστροφη Ανωτερο 

Στρωμα)
8. Σύνδεση Buffer (Επιστροφη)
9. Θέση Εξαεριστικου / Θερμοβαλβιδας
10. Θέση Αισθητηριου (Θερμ. Ανωτερου 

Στρωματος)
11. Θέση Αισθητηριου (Θερμ. Κατωτερου 

Στρωματος)
12. Εισαγωγη Απο Ηλιακα (Ζεστο)
13. Θέση Αισθητηριου Ηλιακων
14. Επιστροφη Προς Ηλιακα (Κρυο) 
15. Εισαγωγη Κρυου Νερου Χρησης (Υδρευση)
16. Εξοδος Ζεστου Νερου Χρησης
17. Θέση αισθητηρίων (πρόοψη)
18. Φλάτζα καθαρισμού (πρόοψη)

πίσω όψητομή πλάγια

Buffer-0

1. Θέση Εξαεριστικού
2. Θέση Αισθητηρίου
3. Άνω Σύνδεση Buffer 
4. Θέση Αισθητηρίου
5. Κάτω Σύνδεση Buffer 
6. Θέση Ηλεκτρικής Αντίστασης

Σημείωση: 
1.  Οι παροχές όλων των Buffer (είσο-

δοι-έξοδοι) είναι 1½ ίντσα.
2.  Οι θέσεις των αισθητηρίων και 

των εξαεριστικών έχουν σπείρω-
μα θηλυκό ½ ίντσα.

3.  Οι παροχές των εναλλακτών μέ-
χρι τα 300 λίτρα έχουν σπείρωμα 
θηλυκό 1 ίντσα. 

4.  Από τα 420 έως 1000 λίτρα 
έχουν σπείρωμα θηλυκό 1¼ της 
ίντσας.

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Τυπική εγκατάσταση Δοχείου εντός Δοχείου (ΤΙΤ)για σύνδεση με ηλιακή ενέργεια 
και δύο λέβητες πετρελαίου ή αερίου/στερεών καυσίμων. 

BUFFER TANKS FOR GREAT 
ECONOMY

           

                1. Air vent connextion
2.Sensor connection/
3.

1. Air vent connection
2. Sensor connection
3. Upper connection Buffer
4. Sensor connecion 
5. Lower connection Buffer
6. Resistance connection

 Note:
1. The outlets of all the buffers (input 
-output) are 1½ inch.2. The positions 
of the sensors and the airvents have 
female thread of 1½inch.3. The outlets 
of exchangers of up to 300litres have 
female thread of 1inch.4. From 420 up 
to 1000 litres they havefemale thread 
of 1¼ inch

1.Buffer connection (Hot)
2.Buffer connection (Hot lower level)
3.Buffer connection (Return upper level)
4.Buffer connection (Return)
5.Buffer connection (Hot)
6.Buffer connection (Hot lower level)
7.Buffer connection (Return upper level)
8.Buffer connection (Return)
9.Air ventilator
10.Sensor connection (Upper level)
11.Sensor connection (Lower level)
12.Inlet from solar (Hot)
13.Solar's sensor connection
14.Return to solar (Cold)
*Heating element can be inserted to 
connections No 2 or 6, if needed

    SIDE VIEW                                         BACK VIEW
1. Buffer connection (Hot)
2. Buffer connection (Hot lower level)
3. Buffer connection (Return upper level)
4. Buffer connection (Return)
5. Buffer connection (Hot)
6. Buffer connection (Hot lower level) 
7. Buffer connection (Return upper level)
8. Buffer connection (Return)
9. Air vent/ Thermostatic valve
10. Sensor connection (Upper level)
11. Sensor connection (Lower level)
12. From solar panel(s) (Hot)
13. Sensor connection for solar
14. Return to solar panel(s) (Cold)
15. Domestic water inlet (Cold)
16. Domestic water outlet (Hot)
17. Sensors connection (front view)
18. Servicing flange (front view)

1. Top flange Φ 115
2. Magnesium rod
3. Hot tap water outlet
4. Upper heat exchanger inlet
5. Sensor inlet
6. Upper heat exchanger outlet
7. Lower heat exchanger inlet
8. Lower heat exchanger i outlet
9. Buffer Tank lower connections x2
10. Heat exchanger inlet
11. Heat exchanger outlet (tap water)
12. Cold tap water inlet
13. Buffer temperature sensor inlet
14. Side flanfe F 115
15. Buffer Tank upper connexions x2

Typical TIT (Tank in Tank) installation for connection with solar energy and two oil or gas/solid 
fuel boilers

UNDERFLOOR HEATING



ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΘΕΡΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΞΟΔΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΟΜΗ ΠΛΑΓΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΟΨΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΘΕΡΜΟ-
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΞΟΔΟΣ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ 
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΗ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Τυπική Εγκατάσταση Δοχείου BUFFER-1 με INOX εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης 
για σύνδεση με λέβητα στερεών καυσίμων, λέβητα πετρελαίου/αερίου, αντλία θερμότητας,

σύστημα θέρμανσης υψηλών θερμοκρασιών (καλοριφέρ), σύστημα θέρμανσης χαμηλών 
θερμοκρασιών (ενδοδαπέδιο) και με ηλιακή υποβοήθηση

Αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) 
ή ζεστού νερού θέρμανσης (καλοριφέρ ή 
ενδοδαπέδιο)

Το δοχείο αδρανείας συνδέεται εν σειρά με τον 
λέβητα (είτε αυτός είναι λέβητας πετρελαίου, 
φυσικού αερίου, ξυλολέβητας, λέβητας πέλλετ - 
βιομάζας, αντλία θερμότητας) ή και με τους ηλι-
ακούς συλλέκτες. 

Πρόκειται για ένα δοχείο με πολύ καλή θερμο-
μόνωση, ώστε να διατηρεί επί πολύ χρόνο την 
υψηλή θερμοκρασία του νερού. Ο σκοπός του 
δοχείου αδρανείας είναι να αποθηκεύει ζεστό 
νερό όταν αυτό παράγεται από την λειτουργία 
του λέβητα κάθε τύπου, αντλία θερμότητας (ή 
του ηλιακού συλλέκτη) και να μας παρέχει ζεστό 
νερό όταν παύει να λειτουργεί ο λέβητας ή η 
αντλία θερμοτητας ή όταν δύει ο ήλιος και ο ηλι-
ακός συλλέκτης παύει να προσφέρει ζεστό νερό. 
 
Για παράδειγμα, αν ένας λέβητας ή μία αντλία 
θερμότητας λειτουργεί από τις 7 έως τις 11 το 
βράδυ, αυτές τις 4 ώρες παρέχει ζεστό νερό υψη-
λής θερμοκρασίας, το οποίο μέσω του κυκλοφο-
ρητή μεταφέρεται στα σώματα του καλοριφέρ ή 
στο υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσης, προσφέρο-
ντας θέρμανση του χώρου. Κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του λέβητα ή της αντλίας θερμότη-
τας, αποθηκεύεται στο δοχείο αδρανείας ζεστό 
νερό. Όταν παύει η λειτουργία του λέβητα ή της 
αντλίας θερμότητας, ο κυκλοφορητής αρχίζει 
πλέον και μεταφέρει στα σώματα του καλοριφέρ 
ή στο υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσης, το ζεστό 
νερό που είχε αποθηκευτεί στο δοχείο αδρανείας, 
προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο δωρεάν θέρ-
μανση για αρκετές ώρες ακόμα. 

Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνουμε οικονομία 
ενέργειας και επομένως και χρημάτων, αφού 
χρησιμοποιούμε το ζεστό νερό του δοχείου 
αδρανείας (BUFFER-0) και δεν χρειάζεται να λει-
τουργεί συνέχεια ο λέβητας ή η αντλία θερμότη-
τας για να έχουμε ζεστό νερό στα σώματα του 
καλοριφέρ ή στο ενδοδαπέδιο σύστημα. Το ίδιο 
ισχύει και για το ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ), αν το 
δοχείο αδρανείας (BUFFER-1) είναι συνδεδεμένο 
με ηλιακούς συλλέκτες και το δοχείο αδρανείας 
είναι τύπου “δοχείο εντός δοχείου” TIT (tank in 
tank) ή δοχείο αδρανείας με ανοξείδωτο εναλλά-
κτη (BUFFER-1 INOX). 

Επίσης όταν πρόκειται για θέρμανση παραγώ-
μενη από ηλεκτρικό ρεύμα (αντλία θερμότητας, 
αντιστάσεις, ηλεκτρολέβητας) το δοχείο αδρα-
νείας μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια εκμετα-

λευόμενο τις ώρες με τη χαμηλή τιμή του νυχτε-
ρινού τιμολογίου της ΔΕΗ.

Αποθήκευση κρύου νερού

Τα δοχεία αδρανείας λειτουργούν με τον ίδιο τρό-
πο όπως πιο πάνω και για αποθήκευση κρύου 
νερού (αντί για ζεστού) με μόνη διαφορά ότι αντί 
να συνδέεται σε λέβητα ή ηλιακούς συλλέκτες, 
συνδέεται σε ψύκτες νερού. Και εδώ επιτυγχά-
νουμε οικονομία ενέργειας και χρημάτων καθότι 
ο κυκλοφορητής συνεχίζει και μεταφέρει ψυχρό 
νερό από το δοχείο αδρανείας, παρόλο που το 
μοτέρ του ψυκτικού μηχανήματος έχει σταματή-
σει να λειτουργεί. 

Τα δοχεία αδρανείας διαθέτουν πολλές «εισαγω-
γές-εξαγωγές», οπότε μπορούν να συνδεθούν με 
πολλές πηγές ενέργειας ανάλογα με τον τύπο (π.χ. 
λέβητας πετρελαίου ή αερίου, ξυλολέβητας, λέβη-
τας πέλετ, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί συλλέκτες).

Διατίθεται σε:
Buffer-0: 150, 200, 300, 420, 500, 800, 1000
Buffer-1: 300, 420, 500, 800, 1000
Buffer-1 INOX: 300, 500, 800, 1000
TIT: 800, 1000
BL0, BL1, BL2: 150, 200, 300, 420, 500, 800, 1000

Τι είναι το Δοχείο Αδρανείας (Buffer Tank) και σε τι χρησιμεύει.
Τα δοχεία αδρανείας ουσιαστικά είναι δοχεία (επιπλέον χώρος) αποθήκευσης νερού (ζεστού ή ψυχρού).

IN HEATING AND HOT WATER
          What exactly is a Buffer Tank and why is it used

            Buffer Tanks are actually tanks (an extra space) where water (hot or cold) is stored.
Hot water storage or hot water for house 
heating storage (radiators or underfloor 
heating systems)

The Buffer Tank is connected in series to the boiler (oil 
or gas boiler, wood fired boiler, pellet boiler, biomass 
boiler, heat pump) or to the solar collectors.

This tank is very well thermally insulated and therefore 
hot water can be kept for very long intervals.  The 
purpose of this Buffer Tank is to store hot water after its 
generation from any type of boiler, heat pump (or solar 
collector). It is thus able to provide us with hot water 
when the boiler or the heat pump are no longer active or 
when the sun sets and the solar collector can 
consequently no longer supply us with hot water.
keeping our place warm. While the boiler or the heat 
pump is active, hot water is being stored to the Buffer Tank.
When the boiler or the heat pump ceases its operation, 
the circulator will then start transferring to the radiators 
or to the underfloor heating systems the hot water that 
has been stored to the Buffer Tank, providing us thus 
with free heating for several more hours.

The above method helps us save energy and 
consequently money as Buffer Tank’s hot water 
(BUFFER-0) is used and as there is no need to 
constantly operate the boiler or the heat pump 
in order for the hot water to be circulated to the 
radiators or to the underfloor heating system.  
The same applies for the hot water of general 
use, provided that the Buffer Tank (BUFFER-1) 
is connected to the solar collectors and that it 
falls under the category of Tank in Tank or 
Buffer Tank with stainless steel exchanger 
(BUFFER-1 INOX).
Furthermore, when it comes to heat generated 
by electricity (heat pump, resistances, electric 
boilers), the Buffer Tank may store energy 
during night-time when electricity rates offered 
by PPC are cheaper.

Cold water storage

Cold water storage

Cold water storage

Cold water storage

Cold water storage
Buffer Tanks store cold water, using the same method 
as the above mentioned. The main difference is that in 
this case they are connected to water coolers instead 
of boilers or solar collectors.  

With this method energy and money are 
also saved, as the circulator continues 
transferring cold water from the Buffer 
Tank, despite the fact that the motor of 
the cooling machine is no longer active.

Buffer Tanks dispose many 
“imports-exports” (1" & 1½") and can 
therefore be connected to several types 
of heating sources (oil or gas boilers, 
wood fired boilers (pyrolisis boiler), 
pellet boilers, ion electric boilers, heat 
pumps, energy fireplaces, solar collectors).

AVAILABLE IN:

BUFFER 0:150, 200, 300, 420, 500, 800, 1000
BUFFER-1: 300, 420, 500, 800, 1000
BUFFER-1 INOX:  300, 500, 800, 1000
TIT (tank in tank): 800, 1000

                                    Typical Installation of BUFFER-1 with INOX hot water exchanger
for connection with solid fuel boiler, oil or gas boiler, heating pump, high temperature heating system (radiators), 
low temperature heating systems (underfloor heating system) and with solar assisted systems 
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