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Model

MAXIMÁLNY VÝKON 25 KW

DIVACONDENS D PLUS sa dodávaný ako model
pre vykurovanie a okamžitú výroba teplej úžitkovej vody

Kotol s núteným odťahom spalín
a uzatvorenou spaľovacou komorou

Osvedčená technológia Ferroli v oblasti tradičných závesných kotlov 
bola vylepšená zvýšením výkonnosti výrobku najjednoduchším spôsobom - 
pomocou robustnej jednotky - výmenníku na kondenzáciu a výmenu tepla, 
kde sa predhrieva primárny okruh používajúci zvyškové teplo spalín..

mod. F24

nox

class 6
Minimálne znečisťujúce emisie
(trieda 6 podľa EN 15502-1)  v
v súlade s požiadavkami smernice ErP z
26.09.2018 (emisie NOx <56 mg / kWh) A

electronic
pump Kotol je vybavený vysoko výkonným

efektívnym obehovým čerpadlom
v súlade s novými nariadeniami ERP

>  Kondenzačný kotol na vykurovanie vysoko-
teplotných systémov  a na výrobu teplej úžitkovej
vody .
>Primárny medený výmenník  tepla s kompaktným
tvarom
>  Okamžitá výroba teplej úžitkovej vody cez doskový
výmenník
>Nerezový kondenzačný výmenník predohrieva
spiatočku a dochladzuje spaliny
>  Štandardný hydraulický automatický By-Pass
>  Kotol s uzatvorenou komorou s núteným odťahom,
s vodou chladeným atmosferickým horákom
s nízkym obsahom NOx emisií - LowNox , minimálne
znečisťujúce emisie (emisná trieda 6 podľa EN 15502-1)

.
>Vysoko účinné obehové čerpadlo  s nízkou spotrebou
(ErP - trieda A)  s aktiváciou protiblokovacieho systému
na niekoľko sekúnd každých 24 hodín nečinnosti
>  Možno kombinovať s modulačným diaľkovým ovládaním
>  Kompletný ovládací panel s užívateľským rozhraním
>  Funkcia ECO  v domácom režime pre väčšie úspory
keď sa teplá voda skutočne nepoužíva
>  Nastavenie solárneho systému: nastavenie pre výrobu teplej
úžitkovej vody v kombinácii so systémami solárnych panelov
>Miesto inštalácie: aj pre vonkajšie použitie  a v čiastočne
chránenom miesto, ktoré je až do -5 ° C, ako štandard
>Certifikovaná prevádzka aj na LPG  prostredníctvom
jednoduchej prestavby ktorú je možné vyžiadať od
autorizovaného servisného strediska

comfort

Táto funkcia udržuje výmenník na teplote
a produkuje teplú vodu teplejšie
a rýchlejšie

MODEL 24

Trieda ERP (Class G - A++) B

(Class G - A) A

Thermal fow Min
Max Heating

kW
kW

7.5
25.0

Thermal power 80°C - 60°C

50°C - 30°C

Min
Max Heating
Min
Max Heating

kW
kW
kW
kW

7.2
24.2
7.7
26.2

Useful thermal effciency
80°C - 60°C

50°C - 30°C

30% reduced load

Pmax %
Pmin %
Pmax %
Pmin %
Pmax %

96.5
95.0
103.5
100.1
104.9

NOx Emissions class 6

Domestic hot water production Δt 25°C
Δt 30°C

l/min
l/min

13.9
11.6

Heating working pressure Max
Min

bar
bar

3
0.8

Domestic working pressure Max bar 9

Weight when empty kg 35

Dimensions LxHxP mm 400x700x330

ERP

Tepelný výkon

Tepelný výkon

Užitočná tepelná účinnosť

Emisie NOx

Produkcia TUV

Prevádzkový tlak UK

Tlak TUV

Prázdna hmotnosť

Rozmery ŠxVxH

znížená záťaž

Min
Max UK

Min
Max UK
Min
Max UK

Trieda


