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ЦЕНОВА ЛИСТА
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DIVACONDENS
Стенна газова термична група
кондензен модел
Технически характеристики
• Компактен меден топлообменник
• Рекуператор на латентната топлина от кондензация, с функция за подгряване на
първичния кръг
• Горелка от неръждаема стомана AISI 304
• Производство на битова гореща вода чрез пластинчат топлообменник
• Дигитално командно табло
• Електронно модулиране на пламъка в режими "отопление" и "битова гореща вода"
• Съчетава се с кабелно или безкабелно дистанционно управление
• Изискан дизайн и компактни размери;
• Серийно автоматичен байпас;
Предимствата:
* Функция Comfort за по-бързо и улеснено производство на битова гореща вода;
* Функция ЕСО в режим битова вода за повече пестене през периода на по-малка
употреба на топла вода;
* Висок КПД, гарантиран от кондензационната система;
* Електронен контрол на пламъка;
* Високоефективна циркулационна помпа
* Може да работи със слънчеви инсталации – производство на
битова гореща вода, съчетано със слънчеви колектори;
Модел
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Ефективност
50°С- 30°С
P max %
P min %
с намален товар
30% PMax
P max %
Клас на ефективност по директива 92/42 EEC
Производство на битова гореща вода
∆t30°C l/min
Max bar
Работно налягане
Min bar
отопление
Тегло
кг.
Степен на защита
IP

10
25
9,2
24,1
9,6
25,9
96,5
92,0
103,5
96,0
100,2

Топлинно производство (P.C.I.)
Отопление
Min
Полезна топлинна
Max
мощност 80°С- 60°С
Min
Полезна топлинна
Max
мощност 50°С- 30°С
80°С- 60°С

11,6
3
0,8
35
X5D

Цена без ДДС, вкл. коаксиален комин 1 метър

1 355 лв

Цена с ДДС, вкл. коаксиален комин 1 метър

1 626 лв

АКСЕСОАРИ
Коаксиално удължение, 1KWMA57W
Kоаксиално коляно, 041051X0 (1KWMA35W)
Жично управление ROMEO W
Безжично управление ROMEO W RF

КлиВенТо си запазва правото за промени в цените без предизвестие.

Цена без ДДС
35,00 лв.
35,00 лв.
93,00 лв.
202,00 лв.

Цена с ДДС
42,00 лв.
42,00 лв.
111,60 лв.
242,40 лв.
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