Tehnologie şi confort!

+
star condens+ + boyler condens+
Schimbător principal din
aluminiu-siliciu

Control automat al arderii prin
menţinerea la parametri de
ardere pentru o eficienţă
maximă.

Producţie de 500l apă caldă în 30
sec.cu boiler de 45 l din oţel
inoxidabil AlSI 316L.

Focar principal din oţel inoxidabil
AISI 316L.

Electronică avansată: control
electronic digital cu afişaj
iluminat

Control automat al arderii prin
menţinerea la parametri de ardere
pentru o eficienţă maximă.

Schimbător sanitar mărit din
oţel inoxidabil.

Electronică avansată: control
electronic digital cu afişaj iluminat

Randament conf. Directivei
92/42/CEE.

Randament conf. Directivei
92/42/CEE.

Puterea între 28 - 33 kW

Puterea între 28 - 33 kW

star condens+
boyler condens+
Tehnologie şi confort!

Date tehnice

• Schimbător principal din aluminiu-siliciu MODEL
pt. Star Condens
Putere termică focar ACM
• Schimbător de căldură din oţel inox AISI
Putere termică încălzire
316L pt. Boyler Condens
Putere termică normală sanitară
• Boiler de 45 l din oţel inoxidabil AISI
Putere termică nominală încălzire 80/60°C
316L încorporat pt. Boyler Condens
Putere termică încălzire 50/30°C
• Schimbător sanitar din inox mărit pt.
Putere termică redusă 80/60°C
Star Condens - model cu producere
Putere termică redusă 50/30°C
instantanee de ACM
Randament energetic (90/42 CEE)
• Grup premix pt. aer-gaz cu ventilator
Randament normal 80/60°C
modulant
Randament normal 50/30°C
• Vană electrică cu 3 căi
• By-pass automatic
Randament la 30%
• Pompă de circulaţie Erp cu aerisitor
Clasa Nox (EN 483)
automat
Temperatura minimă de funcţionare
• Reglaj climatic opţional
Capacitate vas de expansiune
• Cronotermostat modulant
Domeniu reglaj temperatură încălzire
• Comandă asistată digital cu iluminare
Domeniu reglaj temperatură ACM
• Funcţie de aerisire automată la prima
Producţie ACM la ΔT=25°C
aprindere
Capacitate boiler
• Dispozitiv de antiblocaj pompă şi
Producţie ACM la ΔT=30°C
robinet cu 3 căi la 24 h
Presiune maximă circuit încălzire
• Protecţie antiîngheţ
Presiune maximă circuit sanitar
• Supapă siguranţă la încălzire - de 3 bar
Lungime maximă tub evacuare
• Supapă de siguranţă la boiler - de 8 bar coaxial gaze arse - φ 60/100
Lungime maximă tub evacuare
pt. Boyler Condens
• Funcţie anti-legionella (Boyler Condens) sistem dual - φ 80
Debit masic maxim fum
• Filtru instalaţie încorporat pt. încălzire
Debit masic minim fum
(Star Condens)
Temperatură maximă fum
• Flusostat sanitar cu turbină (Star
Dimensiune (h x l x p)
Condens)
Greutate
• Termometru şi manometru digital

Star Condens
Încălzire +ACM Incălzire

Boyler
Condens

Incălzire +ACM

Tip gaz
Consum energie
Gradul de protecţie electrică

* A.C.M. Apă caldă menajeră

STAR CONDENS +
A - evacuare condens
B - tur încălzire
C - ieşire ACM
D - intrare gaz
E - intrare apă rece
F - Retur încălzire

BOYLER CONDENS +

1 2

3 4

5

1 - ieşire ACM 1/2”
2 - intrare apă rece 1/2”
3 - retur încălzire 3/4”
4 - tur încălzire 3/4”
5 - intrare gaz 3/4”
SC - evacuare condens

Importator si distribuitor
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