Informacje o produkcie
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Beretta PAKIET Kocioł CIAO GREEN 25 R.S.I. + zasobnik IDRA 100SV
Cena :
Chwilowy brak ceny
Nr katalogowy : 27010279
Producent : Beretta
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Beretta PAKIET Kocioł CIAO GREEN 25 R.S.I. + zasobnik IDRA 100SV

Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
Wbudowany moduł regulacji pogodowej
Zasobnik stojący, cylindryczny F IDRA 100SV o pojemności 100 l, w miękkiej obudowie z tworzywa sztucznego, wyposażony w sondę c.w.u.

Kocioł CIAO GREEN 25 R.S.I. to produkt nowej generacji, wykorzystujący zjawisko kondensacji, co skutkuje wysoką
sprawnością kotła oraz niskim zużyciem gazu; to kompletna kotłownia, przeznaczona do ogrzewania w mieszkaniach oraz
domach jedno- i wielorodzinnych. Podłączenie zasobnika c.w.u. zwiększa ilość i komfort korzystania z ciepłej wody.
Od teraz CIAO GREEN 25 R.S.I jest także wyposażony w nowoczesną pompę modulowaną, dzięki której urządzenie zużywa
jeszcze mniej energii.
Charakterystyka techniczna:
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Kocioł kondensacyjny ErP, wyposażony w energooszczędną pompę o współczynniku efektywności energetycznej
EEI <= 0,20
Certyfikat RANGE RATED – możliwość doboru mocy maksymalnej do potrzeb użytkownika
Wbudowany moduł regulacji pogodowej
Wyświetlacz LCD
Zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia
Cykl antyblokujący pompę i zawór trójdrogowy
Najwyższy stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego IPX5D
Wbudowany zawór trójdrogowy w modelu jednofunkcyjnym do podłączenia zasobnika c.w.u.
Dodatkowy odpowietrznik wymiennika głównego z separatorem powietrza
System Automatycznej Regulacji S.A.R.
System autodiagnostyki z precyzyjnym określeniem rodzaju ewentualnej usterki poprzez kody błędów
Możliwość sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi c.o. (CONNECT AT-BT LE, CONNECT BASE MIX 1 LE lub
CONNECT BASE MIX 2 LE)
Funkcja sezonowa: lato, zima
Płynna regulacja mocy
Cykl antyzamarzaniowy
Elastyczny przewód odprowadzania kondensatu na wyposażeniu kotła
Wysoka sprawność do 108,9%
Pełna konsola przyłączy z zaworami odcinającymi c.o. z filtrem oraz zawór odcinający gaz (akcesoria dodatkowe)
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Zasobnik IDRA 100SV
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