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Δουλεύουμε με το σύνθημα: «Δεν θέλουμε να είμαστε οι μεγαλύτεροι, 
αλλά οι καλύτεροι και οι πιο δημοφιλείς.»

Από το 2009 τα προϊόντα Hoxter πωλούνται σε 23 χώρες 
στην Ευρώπη και μπορούμε να πούμε: «Αυτό που κάνουμε, 
το καταλαβαίνουμε»

Richard Dorazil, Petr Banasinski

Οι ιδρυτές της Hoxter
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Πρώτης τάξης  
λειτουργικό 
σύστημα 
Η λειτουργία των προϊόντων Hoxter είναι τόσο καθαρή όσο και τα 
τζάμια στις εστίες της. Χάρη σε αυτό η καθημερινή χρήση τους, 
η τροφοδοσία ξύλου και ο έλεγχος της καύσης θα γίνουν το νέο 
πάθος σας.

Χερούλι πόρτας με σπιράλ
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ECKA 67/45/51h



Μηχανισμός ανασυρόμενης πόρτας
Ένας εξελιγμένος μηχανισμός ανασυρόμενης πόρτας που εγγυάται την ήσυχη και ελαφριά κίνησή της. 
Η πόρτα ολισθαίνει σε κλειστό θάλαμο που βρίσκεται στο επάνω μέρος της και με αυτόν τον τρόπο δεν 
περιορίζει τον χώρο μπροστά από την εστία. Η ακριβής κίνηση της πόρτας σε υψηλές θερμοκρασίες 
λειτουργίας είναι εγγυημένη από οκτώ έδρανα τα οποία είναι ανθεκτικά μέχρι την θερμοκρασία των 
350 °C. Αυτά τα ρουλεμάν κινούνται σε προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα και οδηγούν την κίνηση 
της πόρτας μόνιμα και με ακρίβεια. Με το άνοιγμά της η συρόμενη πόρτα κινείται αυτόματα μερικά 
χιλιοστά πιο έξω αυξάνοντας έτσι την μακροβιότητα των σφραγιστικών όπως το κορδόνι φωτιάς. Ένας 
μηχανισμός με ελατήριο πιέζει την πόρτα να κλείσει στη θέση κλειδώματος με τη δύναμη των 25kg και 
έτσι σφραγίζει την εστία τέλεια.



Η πλήρης καύση δημιουργεί 
λιγότερα απόβλητα
Οι εστίες χωρίς σκαφάκι στάχτης δίνουν πολλά πλεονεκτήματα. 
Το ξύλο στις εστίες χωρίς σκαφάκι καίγεται ολοσχερώς και έτσι 
επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση. Η στάχτη που παράγεται 
μειώνεται στο ελάχιστο με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά 
και η συχνότητα καθαρισμού. Τα κατάλοιπα της καύσης που θα 
απομείνουν θα βοηθήσουν στην έναρξη της επόμενης καύσης 
διατηρώντας καθαρό το τζάμι της εστίας κάτι που αποτελεί 
πραγματική απόλαυση για τον χρήστη.

Εύκολο στη 
λειτουργία 
Οι εστίες της Hoxter σφραγίζουν τόσο καλά με αποτέλεσμα η φωτιά 
να ανταποκρίνεται άμεσα και στην παραμικρή κίνηση του μοχλού 
ελέγχου του αέρα. Η υψηλή θερμοκρασία στον χώρο καύσης δεν 
επηρεάζει την ασφάλεια, την άνεση και τον έλεγχο της καύσης. 
Τα συστήματα ελέγχου είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ψύχωνται 
κατά τη λειτουργία της εστίας. Αυτή η λειτουργία ψύξης ενισχύεται 
με τη χρήση κατάλληλων υλικών όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας. 
Εκτός από τον σχεδιασμό η Hoxter έχει δώσει μεγάλη προσοχή και 
στην απλότητα του ελέγχου. Οι εστίες της Hoxter διακρίνονται από 
καθαρά σχήματα και διαισθητικό έλεγχο.
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ECKA 50/35/45h



Διπλά τζάμια

Πιο απολαυστική φωτιά χωρίς  
να υπερθερμαίνει τον χώρο
Πιο απολαυστική φωτιά χωρίς να υπερθερμαίνεται ο χώρος 
Οι πόρτες με διπλά τζάμια ανταποκρίνονται στις τρέχουσες 
προδιαγραφές των σύγχρονων κτιρίων. Οι ενεργειακές απαιτήσεις 
των σπιτιών, καθώς και των δωματίων είναι χαμηλότερες από ποτέ, 
χάρη στα σύγχρονα πρότυπα της μόνωσης των σπιτιών. Το διπλό 
τζάμι βελτιώνει τις ιδιότητες μόνωσης της πόρτας και μειώνει την 
ποσότητα της θερμότητας που ακτινοβολείται στον χώρο μέσα από 
αυτήν. Το δωμάτιο με χαμηλότερες απαιτήσεις ενέργειας δεν θα 
υπερθερμανθεί με αυτόν τον τρόπο.

Το διπλό γυαλί είναι ένα τυποποιημένο χαρακτηριστικό για όλα 
τα προϊόντα νερού και για τις πόρτες που αποθηκεύουν ενέργεια. 
Η έκδοση με τα διπλά τζάμια είναι προαιρετική για τα αερόθερμα 
τζάκια και για τα τζάκια δύο όψεων νερού.
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Ενισχυμένο προφίλ πόρτας
Η πόρτα είναι το συχνό σε χρήση κινούμενο μέρος γι΄αυτό η αντοχή 
και η σταθερότητα είναι υψίστης σημασίας. Αυτές οι ιδιότητες 
εξασφαλίζονται από ένα ειδικά κατασκευασμένο προφίλ πόρτας 
με πάχος τοιχώματος 2,5 χιλιοστά. Η παράμετρος της δύναμης 
του προφίλ πόρτας, εγγυάται τη μηχανική σταθερότητα της 
πόρτας, κατά την καθημερινή λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Οι πόρτες μπορούν να παραγγελθούν με μονά ή διπλά τζάμια. 
Το κορδόνι στεγανοποίησης στο προφίλ της πόρτας, είναι 
τοποθετημένο σε ένα κωνικό αυλάκι που το σταθεροποιεί στη 
θέση του.

Γωνιακή πόρτα με διπλό τζάμι
Τα διπλά τζάμια στις πόρτες με γωνία αποτελούν καινοτομία που 
χρησιμοποιείται ως πρότυπο. Δύσκολα μπορεί να συλληφθεί ένας 
πιο αποτελεσματικός συνδυασμός σχεδιασμού και εφαρμογής. 
Το εσωτερικό τζάμι είναι τοποθετημένο στο πλαίσιο της πόρτας 
με διάταξη που επιτρέπει τη θερμική διαστολή σε υψηλές 
θερμοκρασίες καύσης. Και τα δύο τζάμια είναι λυγισμένα στη γωνία 
έτσι ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό 
δεν είναι δυνατή η διείσδυση ακαθαρσιών. Η καινοτόμος αυτή λύση 
επεκτείνει τις δυνατότητες για να επιλέξετε το σωστό τύπο των 
τζαμιών και για δωμάτια με χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις.
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Υψηλότερες θερμοκρασίες 
στον χώρο καύσης
Τα διπλά τζάμια προσφέρουν περισσότερη μόνωση με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία στο χώρο καύσης 
κατά 120 °C.* Επηρεάζει την ποιότητα της καύσης θετικά 
και μας δίνει την δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την 
θερμότητα του τζακιού πιο αποτελεσματικά.

*  Οι τιμές έχουν μετρηθεί με το μοντέλο ECKA 67/45/51W με ποσότητα 
καυσίμου 6 kg + 4 kg.

Θ
ερ

μο
κρ

ασ
ία

 σ
το

 χ
ώ

ρο
 κ

αύ
ση

ς 
[°C

]

Χρόνος καύσης [h]

Μονό τζάμι Διπλό τζάμι

13



Η άνεση του 
καθαρού τζαμιού

Η άνεση του αυτοκαθαριζόμενου τζαμιού
Τα αυτοκαθαριζόμενα τζάμια έχουν υψηλή προτεραιότητα, κατά τον σχεδιασμό των 
προϊόντων Hoxter. Το σύστημα ροής αέρα καύσης έχει σχεδιαστεί για να οδηγεί την 
ροή κατά μήκος του τζαμιού. Αυτή η δυναμική ροή του αέρα οδηγεί τα σωματίδια 
καύσης πίσω στο θάλαμο καύσης. Η καθαρότητα των τζαμιών του τζακιού επηρεάζεται 
σημαντικά από την υγρασία των καυσόξυλων, το σχέδιο της καμινάδας και τον τρόπο 
που ελέγχεται η εισαγωγή αέρα στο τζάκι.

Παροχή εξωτερικού αέρα 
καύσης
Ο αέρας καύσης που απαιτείται στα προϊόντα 
HOXTER, ρέει στο τζάκι μέσω ενός κεντρικού 
αγωγού αέρα. Ο αέρας στο σαλόνι, δεν θα 
επηρεαστεί από την διαδικασία της καύσης. 
Η κύρια παροχή αέρα στο κατώτερο τμήμα της 
εστίας, παρέχει επιπλέον αέρα για την αρχική 
καύση. Η δευτερεύουσα παροχή αέρα πάνω 
από την πόρτα, αυξάνει την απόδοση καύσης 
και κρατά το γυαλί καθαρό. Οι δύο παροχές 
αέρα ρυθμίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις 
και τις συνθήκες.
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HAKA  67/51h





Η εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από γυαλί πόρτα, έχει ένα κρυφό 
πλαίσιο που παρέχει μια γενναιόδωρη θέα της φωτιάς. Οι κορνίζες 
αποτελούν μια αισθητική προσθήκη στο ένθετο τζάκι, όταν αυτό 
τοποθετηθεί. Η λεπτομερής κατασκευή και η ποιότητα των υλικών 
ενισχύουν την αξία και το σχεδιασμό του ολοκληρωμένου τζακιού.

Κορνίζα επικάλυψης 1 x 90°Κορνίζα επικάλυψης 2 x 45°

Ενσωματωμένη κορνίζα 50 mm

Κορνιζες 

Κορνίζα επικάλυψης 1 x 90° (ECKA)
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Το χερούλι της πόρτας είναι διαθέσιμο σε μαύρο ή ανοξείδωτο, με 
ένα κλασικό σπιράλ ή μοντέρνο επίπεδο σχήμα. Για τα συρόμενα 
μοντέλα προσφέρουμε την αφαιρούμενη λαβή με πρακτική θήκη. 
Τα διπλής όψης και τα μοντέλα που τροφοδοτούνται απο το πίσω 
μέρος μπορούν να εξοπλιστούν με μια κομψή «αόρατη» λαβή που 
είναι κρυμμένη μεταξύ της πόρτας και του πλαισίου.
 
Το εξωτερικό τζάμι της πόρτας μπορεί να στηριχθεί είτε με 
συμβατικές μαύρες μπάρες είτε με από μπάρες κατασκευασμένες 
από ανοξείδωτο χάλυβα. Όταν γίνεται χρήση ανοξείδωτου χάλυβα, 
όχι μόνο το προϊόν ξεχωρίζει αλλά τονίζει επίσης τις λεπτομέρειες 
που είναι κατασκευασμένες από εκλεπτυσμένα υλικά.

Σχεδιασμός 
πόρτας

Επίπεδο χερούλι πόρτας
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ECKA 67/45/51h



Αφαιρούμενη λαβή

Η αφαιρούμενη λαβή της πόρτας επιτρέπει να δημιουργηθεί μια φυσική, απερίσπαστη 
θέα προς τις φλόγες. Αυτή η λαβή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα προϊόντα με 
ανασυρόμενη πόρτα. Υπάρχει ένα μικρό ορθογώνιο άνοιγμα στην κάτω πλευρά της 
πόρτας, όπου η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα. Το άνοιγμα τοποθετείται κοντά 
στο κέντρο βάρους της πόρτας. Χάρη σε αυτό η εύκολη λειτουργία της ανασυρόμενης 
πόρτας είναι εγγυημένη. Αφού οι πόρτες κλείσουν, η λαβή μπορεί να παραμείνει στις 
πόρτες ή μπορεί να αφαιρεθεί και να αποθηκευθεί σε μία πρακτική θήκη.
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Πρακτική και κομψή θήκη για την 
αφαιρούμενη λαβή
Η αφαιρούμενη λαβή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Η πρακτική θήκη μπορεί να εγκατασταθεί στο εξωτέρικό περίβλημα 
του τζακιού και να προσφέρει μια κομψή λύση, όπου μπορεί να 
αποθηκευτεί η αφαιρούμενη λαβή. Τα ορατά μέρη της θήκης από 
ανοξείδωτο χάλυβα, σε συνδυασμό με την αφαιρούμενη λαβή 
δημιουργούν ένα ενιαίο σχεδιαστικό σύνολο. Η λαβή έχει τη δική της 
σταθερή θέση και δεν συγχέεται με την υπόλοιπη κατασκευή.
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Η εταιρεία Hoxter προσφέρει τη δυνατότητα όχι μόνο μιας ανοιχτού
χρώματος επένδυσης αλλά και μιας σκουρόχρωμης. Αυτή η λύση είναι κυρίως 
κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους, όπου η ανοιχτόχρωμη επένδυση μπορεί να 
αποσπάσει την προσοχή. Τα διαμορφωμένα τμήματα της επένδυσης, γίνονται από 
χρωματιστό μίγμα πυροπυλού. Αυτό σημαίνει, ότι η εμφάνιση του θαλάμου καύσης 
διατηρεί σταθερό το χρώμα, ακόμη και όταν στην επιφάνεια της επενδύσεως 
προκληθεί ζημιά κατά λάθος. Τα διαμορφωμένα τμήματα από πυροπυλό, τόσο 
ανοιχτόχρωμης όσο και σκουρόχρωμης απόχρωσης, καίγονται κατά τη διάρκεια 
της παραγωγής με θερμοκρασία 1100 °C. Χάρη σε αυτή την διαδικασία, η μεγάλη 
διάρκεια ζωής ολόκληρου του θαλάμου καύσεως είναι εγγυημένη.

Επένδυση του  
θαλάμου καύσης

Ανοιχτόχρωμη  
επένδυση 
(στάνταρ)

Σκουρόχρωμη 
επένδυση
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HAKA 89/72h



Τροφοδοσία απο  
το πίσω μέρος

Καθαρή λύση για το χώρο σας
Η ύπαρξη μιας οπίσθιας πόρτας τροφοδοσίας, εξασφαλίζει πρακτικότητα 
και καθαριότητα. Η γυάλινη πόρτα τζακιού, προσφέρει μια καταπληκτική 
θέα της φωτιάς στο καθιστικό , ενώ η πίσω πόρτα χωρίς γυαλί 
χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του τζακιού από ένα βοηθητικό 
δωμάτιο ή ένα διάδρομο. Η πόρτα για την οπίσθια τροφοδοσία, έχει 
σχεδιαστεί να μην είναι ορατή από την πρόσθια πλευρά του τζακιού. 
Παρ΄όλα αυτά η παρουσία της δεν μειώνει την υψηλή απόδοση καύσης 
και την καθαριότητα των τζαμιών του τζακιού.

Μερικά από τα μοντέλα HOXTER μπορούν να εξοπλιστούν 
με τροφορδοσία απο το πίσω μέρος. Η εσωτερική πλευρά 
της πίσω πόρτας είναι επενδεδυμένη με fireclay ή Nyrolit 
σκυρόδεμα. Το μέγεθος της πόρτας είναι αρκετά μεγάλο 
ώστε να επιτρέπει τροφοδοσία κορμών 33 εκατοστών.
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Η θέρμανση, θα γίνει το νέο  
πάθος σας
Η Θερμοσυσσώρευση είναι σήμερα ο πιο επιθυμητός τρόπος 
θέρμανσης. Τα ένθετα τζάκια της Hoxter είναι συμβατά με 
δύο τεχνολογίες. Αφενός δουλεύουν πολύ καλά στην κλειστή 
κατασκευή των τζακιών αποθήκευσης μέσω του συσσωρευτή 
θερμότητας, αφετέρου είναι προσαρμοσμένα στη λειτουργία 
των τζακιών μεταφοράς αέρα που προσφέρουν τη δυνατότητα 
διανομής ζεστού αέρα σε άλλα δωμάτια.

Ενεργειακά  
τζάκια
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ECKA 67/45/51h



Τζάκι θερμοσυσσώρευσης
Το τζάκι θερμοσυσσώρευσης εξασφαλίζει αποθήκευση θερμότητας 
και υγιή θερμική ακτινοβολία. Η ωριαία παραγωγή θερμότητας 
με αυτόν τον τύπο του τζακιού είναι χαμηλότερη και το χρονικό 
διάστημα διατήρησης του καυσίμου είναι μεγαλύτερο. Τα θερμά 
καυσαέρια από την εστία ρέουν μέσω του συσσωρευτή θερμότητας 
ο οποίος μπορεί να τοποθετηθεί πάνω ή δίπλα στο ένθετο τζάκι. 
Ο συσσωρευτής θερμότητας είναι από συμπαγή θερμικό πηλό, 
ανθεκτικό στη θερμότητα και την απορρόφηση καυσαερίων και 
ικανός να αποθηκεύει τη θερμότητά τους. Κατά τη διάρκεια της 
καύσης αλλά και μετά από αυτή η συσσωρευμένη θερμότητα 
σταδιακά απελευθερώνεται μέσα στο χώρο.
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Η επιπλέον θερμοχωρητικότητα αυξάνει σημαντικά την ζέστη 
που αποθηκεύει το τζάκι. Η ενέργεια που αποθηκεύεται στα 
δαχτυλίδια συσσώρευσης 150 κιλών της Hoxter,  προσφέρει 
μια πηγή θερμότητας για πολλές ώρες μετά τον τελευταίο 
ανεφοδιασμό. Η κατασκευή διπλού τοιχώματος και το ειδικό 
εσωτερικό σπειροειδές σχήμα των δακτυλίων μεταφέρει και 
αποθηκεύει τέλεια την θερμότητα από τον καπνό καύσης στη 
δαχτυλίδια συσσώρευσης. Είναι μια απλή λύση που δεν απαιτεί 
περαιτέρω πηγές ενέργειας.
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Τζάκι μεταφοράς θερμού αέρα
Το τζάκι μεταφοράς θερμού αέρα αποτελεί την ιδανική λύση σε 
περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η θέρμανση του δωμάτιου ή 
του σπιτιού όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τα θερμά καυσαέρια 
περνούν από την εναλλάκτη θερμότητας στο επάνω μέρος του 
τζακιού και μεταφέρουν θερμότητα στον αέρα του περιβάλλοντος. 
Ο θερμός αέρας ρέει μέσα από γρίλιες εξαερισμού στο δωμάτιο 
όπου βρίσκεται το τζάκι ή διανέμεται στα άλλα δωμάτια μέσω του 
συστήματος αεραγωγών. Ο ψυχρός αέρας αναρροφάται, μέσω 
της γρίλιας που βρίσκεται στο κάτω μέρους του περιβλήματος του 
τζακιού, στο εσωτερικό του, και στη συνέχεια θερμαίνεται και πάλι 
από τον εναλλάκτη θερμότητας αέρα.

Η κατανομή του θερμού αέρα
Το τζάκι θερμού αέρα παράγει άφθονη θερμότητα η οποία αξιοποιείται 
αποτελεσματικά λόγω του μανδύα θερμού αέρα. Ο πρόσθετος 
μανδύας θερμού αέρα στα ένθετα τζάκια Hoxter χρησιμεύει ως 
συλλέκτης θερμού αέρα γύρω πό το ένθετο τζάκι. Ο θερμός αέρας 
μπορεί να διανεμηθεί μέσω αεραγωγών θερμού αέρα σε όλο το κτίριο. 
Επίσης, με τη βοήθεια των διπλών τζαμιών στην πόρτα, η παραγωγή 
θερμότητας στο δωμάτιο όπου το τζάκι είναι εγκατεστημένο μπορεί 
να μειωθεί σημαντικά εάν απαιτείται.
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HAKA 63/51
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82 % 18 %

84 % 16 % 84 % 16 % 84 % 16 %

78 % 22 %82 % 18 %

HAKA 37/50 HAKA 37/50G HAKA 37/50GN

HAKA 63/51

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα
6–16 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
6 kg

Συμβατό με: 
δαχτυλίδια συσσώρευσης, πίσω τροφοδοσία

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα
5–12 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
4,5 kg

Συμβατό με: 
δαχτυλίδια συσσώρευσης

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 

6–16 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
6 kg

Συμβατό με: 
δαχτυλίδια συσσώρευσης

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα
6–16 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
8 kg

Συμβατό με: 
δαχτυλίδια συσσώρευσης

Αναλογία κατανομής θερμότητας

(Βαθύς θάλαμος) (Βαθύς θάλαμος με δευτερεύοντα θάλαμο καύσης)

HAKA 67/51h HAKA 78/57(h)

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 

6–16 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
5,5 kg

Συμβατό με: 
δαχτυλίδια συσσώρευσης

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 

6–16 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
5,5 kg

Συμβατό με: 
δαχτυλίδια συσσώρευσης, πίσω τροφοδοσία

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Επίπεδο γυαλί
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78 % 22 % 68 % 32 %

73 % 27 %81 % 19 %

HAKA 89/45h HAKA 89/72h

HAKA 110/51h HAKA 150/51h

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 

9–18 kW

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 

10–20 kW

 

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα
8–16 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
5,5 kg

Συμβατό με: 
πίσω τροφοδοσία

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα
9–18 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
5,5 kg 

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Τα τεχνικά δεδομένα και τα σχέδια μπορείτε να τα βρείτε  
στην ιστοσελίδα μας www.hoxter.de

Ενεργειακό τζάκι (+ συσσωρευτής θερμότητας)
Τζάμι πόρτας (διπλό τζάμι)
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HAKA 89/45h



HAKA 89/45Th



70 % 30 % 68 % 32 %75 % 25 %

65 % 35 % 59 % 41 %

HAKA 63/51T HAKA 78/57T(h)

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 

6–16 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
6 kg

Συμβατό με: 
δαχτυλίδια συσσώρευσης

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 

6–16 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
6 kg

Συμβατό με: 
δαχτυλίδια συσσώρευσης

Αναλογία κατανομής θερμότητας

HAKA 37/50T

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 

6–16 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
6 kg

Συμβατό με: 
δαχτυλίδια συσσώρευσης

Αναλογία κατανομής θερμότητας

HAKA 89/45T(h)

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα  

8–16 kW

 

Αναλογία κατανομής θερμότητας

HAKA 110/51Th

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα  

9–18 kW

 

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Διαμπερές

Ενεργειακό τζάκι (+ συσσωρευτής θερμότητας)
Τζάμι πόρτας (διπλό τζάμι)

Τα τεχνικά δεδομένα και τα σχέδια μπορείτε να τα βρείτε  
στην ιστοσελίδα μας www.hoxter.de
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75 % 25 % 75 % 25 % 74 % 26 %

70 % 55 %30 %

ECKA 50/35/45(h) ECKA 51/51/51(h)

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα
5–12 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
4,5 kg

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα
5–13 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
5,0 kg

Συμβατό με: 
δαχτυλίδια συσσώρευσης

Αναλογία κατανομής θερμότητας

ECKA 67/45/51(h)

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα
6–16 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
5,5 kg

Συμβατό με: 
δαχτυλίδια συσσώρευσης, πίσω τροφοδοσία

Αναλογία κατανομής θερμότητας

ECKA 76/45/57h ECKA 90/40/40h

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα
6–16 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
5,5 kg

Συμβατό με: 
δαχτυλίδια συσσώρευσης, πίσω τροφοδοσία

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 

8–16 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
5 kg

Αναλογία κατανομής θερμότητας

45 %

(μονό τζάμι)

Γωνιακό γυαλί

Ενεργειακό τζάκι  
(+ συσσωρευτής θερμότητας)
Τζάμι πόρτας (διπλό τζάμι)

Τα τεχνικά δεδομένα και τα σχέδια μπορείτε να τα βρείτε  
στην ιστοσελίδα μας www.hoxter.de
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ECKA 67/45/51h

Τα τεχνικά δεδομένα και τα σχέδια μπορείτε να τα βρείτε  
στην ιστοσελίδα μας 



UKA 37/55/37/57h – Foto Sommerhuber



45 %

52 % 48 % 49 % 51 % 48 % 52 %

55 %

UKA 37/75/37/57h UKA 37/95/37/57h

UKA 69/48/69/51h

UKA 37/55/37/57h

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 

6–12 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
4 kg

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 

8–14 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
4,5 kg

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 

9–17 kW

Ποσότητα καυσόξυλων ανά κύκλο θέρμανσης
5 kg

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα
6–12 kW

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Τριών όψεων γυαλί

Ενεργειακό τζάκι (+ συσσωρευτής θερμότητας)
Τζάμι πόρτας (διπλό τζάμι)

Τα τεχνικά δεδομένα και τα σχέδια μπορείτε να τα βρείτε  
στην ιστοσελίδα μας www.hoxter.de
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UKA 69/48/69/51h



ECKA 67/45/51Wh



Θέρμανετε όλο το σπίτι σας ενώ 
απολαμβάνετε την υπέροχη θέα της 
φωτιάς
Τα ενεργειακά τζάκια νερού παρέχουν μια μοναδική 
αίσθηση,συνδυάζοντας ταυτόχρονα την οπτική της φωτιάς με 
την αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας στο χώρο μέσω των 
θερμαντικών σωμάτων νερού (καλοριφέρ). Τα ενεργειακά τζάκια 
νερού πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις υψηλής απόδοσης παροχής 
ζεστού νερού. Χάρη σε αυτό το σύστημα το δωμάτιο όπου είναι 
εγκατεστημένο το τζάκι δεν θα υπερθερμανθεί και η θέρμανση μέσω 
του νερού εξασφαλίζει την θέρμανση ολόκληρου του σπιτιού, καθώς 
και τη θέρμανση νερού οικιακής χρήσης. Τα ένθετα τζακια θερμανσης 
νερού σε συνδυασμό με την δεξαμενή αποθήκευσης (δοχείο αδρανείας) 
προσφέρουν ένα κερδοφόρο σύστημα συσσώρευσης θερμότητας.

Ενεργειακά  
τζάκια νερού
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ECKA 50/35/45Wh

Τζάκια θέρμανσης νερού.
Το τζάκι θέρμανσης νερού αποτελεί μια πηγή θερμότητας για τη θέρμανση ολόκληρου 
του σπιτιού και την παροχή ζεστού νερού βρύσης. Τα ζεστά καυσαέρια από την κάυση 
περνούν μέσα από τον εναλλάκτη νερού που βρίσκεται στο επάνω μέρος της εστίας. 
Το νερό από τον εναλλάκτη ζεστού νερού θερμαίνεται στους 70-80 °C και ρέει από 
το ένθετο τζάκι νερού σε μια δεξαμενή αποθήκευσης. Η θερμότητα που αποθηκεύεται 
στη δεξαμενή αποθήκευσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση καλοριφέρ, 
για ενδοδαπέδια θέρμανση και παροχή ζεστού νερού χρήσης.



Το τζάκι σας όπως ένας λέβητας
Οι τεχνικές δυνατότητες των ένθετων εστιών θέρμανσης νερού της Hoxter μπορούν 
να ανταποκριθούν στις απαίτησεις ενός σύγχρονου συστήματος θέρμανσης. Η αξία 
και η αποδοτικότητα της παραγωγής ζεστού νερού μπορούν να συγκριθούν με εκείνες 
ενός λέβητα ξύλου αεριοποίησης. Το διπλό τζάμι στην πόρτα μειώνει σε σημαντικό 
βαθμό τη μετάδοση θερμότητας μέσα από το τζάμι και με αυτόν τον τρόπο βοηθά 
να αυξήθει η παραγωγή ζεστού νερού. Ο εναλλάκτης ζεστού νερού εξασφαλίζει μια 
μέγιστη αποδοτικότητα. Απορροφά μέχρι 70% της θερμότητας από τον κύκλο καύσης. 
Ο εναλλάκτης ζεστού νερού απορροφά επίσης κάποια θερμότητα μέσω των τοιχωμάτων της 
εστίας. Η θερμομόνωση είναι μια επιπλέον βελτίωση με την οποία εμποδίζεται η θερμότητα 
να ξεφύγει από τα ένθετα τζάκια θέρμανσης νερού. Αυτή η τεχνική λύση βελτίωνει την 
απόδοση ζεστού νερού σε 80%.

Ασφαλής λειτουργία
Μια διάταξη πολλαπλών βαθμίδων ασφαλείας φροντίζει για την ασφαλή λειτουργία 
της ένθετης εστίας θέρμανσης νερού Hoxter. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψύξης 
προστατεύει τον εναλλάκτη ζεστού νερού από την υπερθέρμανση σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος. Όταν η θερμοκρασία του νερού στον εναλλάκτη υπερβεί τους 
95 °C, η βαλβίδα ανοίγει και τροφοδοτεί με κρύο νερό την εξολοκλήρου από ανοξείδωτο 
χάλυβα σπείρα ψύξης και με αυτόν τον τρόπο ψύχεται ο λέβητας. Ένα ακόμα εξάρτημα 
ασφαλείας είναι και η βαλβίδα πίεσης η οποία μειώνει την πίεση στον εναλλάκτη ζεστού 
νερού αυτόματα κάτω από 2.5bar.
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80 % 6 % 14 % 75 % 8 % 17 %

73 % 10 % 17 % 66 % 12 % 22 % 72 % 9 % 19 %

63 % 20 % 17 %

Επίπεδο γυαλί

HAKA 37/50WI

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα  

5–10 kW

Αναλογία κατανομής θερμότητας

HAKA 63/51WI

HAKA 67/51Wh HAKA 78/57W(h) HAKA 89/45Wh

HAKA 63/51Wa

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα  

10–24 kW

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 
8–22 kW

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 
10–24 kW

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα 
10–24 kW

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα  

10–24 kW

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ενεργειακό τζάκι
Τζάμι πόρτας (διπλό τζάμι)

Εναλλάκτης ζεστού νερού
Τα τεχνικά δεδομένα και τα σχέδια μπορείτε να τα βρείτε  
στην ιστοσελίδα μας www.hoxter.de
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55 % 10 % 35 %55 % 15 % 30 %

HAKA 89/45Wh

55 % 13 % 32 %

Διαμπερές

HAKA 89/45WT(h)HAKA 63/51WT

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα  

10–22 kW

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα   

10–19 kW

Αναλογία κατανομής θερμότητας

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα   

10–22 kW

Αναλογία κατανομής θερμότητας

HAKA 78/57WT(h)



ECKA 67/45/51Wh
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67 % 7 % 26 %

65 % 10 % 25 %

ECKA 67/45/51W(h)

ECKA 50/35/45W(h)

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα   

8–17 kW

Εναλλάκτης ζεστού νερού

Ισχύς εστίας σε σύνδεση με καμινάδα   

5–12 kW

Εναλλάκτης ζεστού νερού

Γωνιακό γυαλί

Ενεργειακό τζάκι
Τζάμι πόρτας (διπλό τζάμι)

Εναλλάκτης ζεστού νερού
Τα τεχνικά δεδομένα και τα σχέδια μπορείτε να τα βρείτε  
στην ιστοσελίδα μας www.hoxter.de
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Ο αυτόματος έλεγχος καύσης καταγράφει την τρέχουσα φάση 
της διαδικασίας καύσης και ελέγχει την ακριβή τροφοδοσία του 
αέρα, ώστε να πάρει όσο δυνατόν περισσότερη ενέργεια από 
το ξύλο. Αφού το καύσιμο καεί εντελώς, η εισαγωγή του αέρα 
θα είναι εντελώς κλειστή. Αυτό εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση 
της ενέργειας του καυσίμου και την ελάχιστη απώλεια.

Η τεχνολογική καινοτομία συναντά το μοντέρνο σχεδιασμό και 
τις πρακτικές λύσεις: την κινητικότητα της οθόνης, την χωρίς 
μηχανική επαφή των υλικών, την εύκολη λειτουργία και την 
ευρωστία των επιμέρους στοιχείων.

Ηλεκτρονικός έλεγχος 
καύσης ABRA 6.1

Οθόνη απεικόνισης
Η μονάδα απεικόνισης και ελέγχου επικοινωνεί ασύρματα. Αυτό 
σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε την οθόνη σε οποιοδήποτε σημείο 
του σπιτιού και να έχετε όλες τις σχετικές πληροφορίες για το τζάκι 
στο χέρι σας.

Απεικόνιση

Πτερύγιο αέρα 

Μονάδα ελέγχου
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HAKA 89/45h

Ανθεκτική πτερύγια εισαγωγής αέρα
Το νέο τάμπερ αέρα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 
χάλυβα 1 mm. Ο μηχανισμός της SIEMENS ελέγχει τη θέση του 
τάμπερ αέρα μέσω της μονάδας ελέγχου. Σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος το ελατήριο ανοίγει αυτόματα πλήρως το πτερύγιο. Σε 
περίπτωση επέμβασης για συντήρηση, ο μηχανισμός μπορεί να 
αποσυναρμολογηθεί εύκολα.

Νέα μονάδα ελέγχου και επαφής 
πόρτας
Το σώμα της μονάδας ελέγχου είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. 
Ο χωρίς επαφές αισθητήρας της πόρτας είναι μαγνητικός και έτσι 
δεν υπάρχει καμία ανάγκη για οποιαδήποτε κινούμενα μέρη. Αυτή 
η λύση δεν απαιτεί καμία συντήρηση, επίσης αποφεύγεται εντελώς 
η μηχανική αποτυχία.
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Η εταιρεία Hoxter

Οι καλύτερες τεχνολογίες ξεκινούν από τις 
λεπτομέρειες
Ακόμη και το μικρότερο τμήμα έχει τη δική του συγκεκριμένη θέση και λειτουργία. 
Δημιουργούμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά και το 
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Έχουμε επικεντρωθεί στις ανάγκες του χρήστη και στην 
λεπτομερή τεχνική απόδοση. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα Hoxter πληρούν τα υψηλότερα 
πρότυπα ποιότητας και προσφέρουν τη μέγιστη άνεση στο χρήστη.



Eξυπηρέτησης πελατών Hoxter
Υποστηρίζουμε πλήρως τα προϊόντα μας και είμαστε εκεί για σας όταν μας 
χρειάζεστε. Όλα τα αιτήματα εξυπηρέτησης ολοκληρώνονται μέσα σε λίγες 
ημέρες. Η εξυπηρέτηση πελατών λειτουργεί απευθείας από το εργοστάσιο από 
τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας, οι οποίοι γνωρίζουν απόλυτα τα προϊόντα.

Η πρόσβαση των υλικών βρίσκεται μέσα στο σώμα του τζακιού, το οποίο 
επιτρέπει όλα τα σημαντικά τμήματα να είναι εντελώς επισκέψιμα και να 
μπορούν να συντηρηθούν από το εσωτερικό του θαλάμου της καύσης. 
Δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον ανοίγματα επίσκεψης ή καλύμματα.
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Η εμπιστοσύνη σας είναι υποχρέωσή μας
Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη για τα προϊόντα μας. Μπορείτε να 
βασιστείτε στην τεχνική μας υποστήριξη και εξυπηρέτηση σε περίπτωση 
αγοράς ενός νέου προϊόντος ή επισκευής ενός μεταχειρισμένου. Μπορούμε 
να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν θέρμανσης για το σπίτι 
σας. Το εμπορικό δίκτυό μας έχει δημιουργηθεί από ειδικά εκπαιδευμένους 
εγκαταστάτες που παρέχουν μια ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου 
εγκατάσταση των τζακιών καθώς και υψηλής ποιότητας υπηρεσιές.
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Ξέρουμε τί κάνουμε 
Συνεργαζόμαστε στενά με ειδικευμένους τεχνίτες με μακρά εμπειρία στην 
ανάπτυξη και το σχεδιασμό της τεχνολογίας του τζακιού, κάτι που μας κάνει 
πραγματικά ειδικούς. Τα υψηλά πρότυπα που έχουμε θέσει στον εαυτό μας 
σήμερα, αποτελούν πρόκληση για μελλοντικές καινοτομίες. Χάρη σε αυτό 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα προϊόντα μας είναι τα καλύτερα. Είμαστε 
υπερήφανοι που οι καινοτόμες λύσεις μας συμβάλλουν στην τεχνολογική 
ανάπτυξη της βιομηχανίας του τζακιού.
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