NÁSTĚNNÝ
KONDENZAČNÍ KOTEL

pigma
GREEN
25 FF

PIGMA GREEN

topení a průtokový ohřev
vody s mikroakumulací

PIGMA GREEN – jednoduché ovládání, kvalitní dodávka teplé vody

Provedení
palivo
Topení
výkon pro topení 80/60 °C
výkon pro topení 40/30 °C
účinnost Pjmen 50/30 °C
hodnocení účinnosti (92/42EEC)
Teplá voda
výkon pro teplou vodu maximální
jmenovitý průtok TV dle EN (10 min, ∆t 30 K)
kvalita dodávky TV
výška x šířka x hloubka
emise NOx
hmotnost
hlučnost

Nástěnný kondenzační plynový kotel pro
topení a ohřev teplé vody průtokovým
systémem v deskovém výměníku se systémem
mikroakumulace a s možností udržovat
předehřátou vodu ve výměníku. Funkci
mikroakumulace vypnete snadno jediným
tlačítkem „C“. Komfortní a úsporné topení
s kvalitní dodávkou teplé vody.

PIGMA GREEN

25 FF
zemní plyn/propan

kW
kW
%
max 5

5,0 – 21,0
6,0 – 23,0
107


kW
l/min
max 3
mm
třída
kg
db(A)

25
12,4

795 x 400 x 319
5
35
< 49

TEPLÁ VODA

•
•
•
•

Nerezový deskový výměník s funkcí mikroakumulace
Nejvyšší kvalita dodávky teplé vody dle EN13203
Stabilní teplota teplé vody bez zbytečných časových ztrát
Teplá voda kontrolována průtokem a teplotou

TOPENÍ

•
•
•
•
•

Maximální účinnost dle EN92/42
Vysoký regulační rozsah od 25 do 100 % výkonu
Nízké parametry znečišťujících látek do ovzduší - 5. tř. NOx
Vhodné pro termostaty ON/OFF firmy Chaffoteaux nebo jiných výrobců
Vestavěný ekviterm (aktivní po připojení venkovního čidla
– příslušenství)
• Vhodné pro modulační termostaty e-Bus výrobce Chaffoteaux

KOMFORT UŽIVATELE A PROVOZU

•
•
•
•
•
•
•

Malé kompaktní rozměry a nenápadný design
Zjednodušené ovládání pro uživatele
Snadná instalace při záměně i v novém objektu, bez bočních odstupů
Autodiagnostika a signalizace provozních stavů příp. poruch kotle
Tichý chod
Automatické protáčení čerpadla a pohyb třícestného ventilu
Záruka 5 let pro nerezový výměník

Chaffoteaux - velký francouzský výrobce nástěnných plynových kotlů - to je
téměř sto let vývoje a inovací v oblasti topení a ohřevu teplé vody pro bydlení.
Disponuje rozsáhlými prostředky pro výzkum a vývoj. Tím garantuje vysokou
technickou i technologickou úroveň výrobků, ekologický přístup k výrobě
i provozu současně s ekonomií. Tradiční systémový přístup firmy Chaffoteaux
ke konstrukci kotlů byl u těchto kotlů nejen zachován, ale výrazně rozšířen
zejména v oblasti regulace a příslušenství. Uživatelé tak mají možnost získat
za přijatelnou cenu kvalitní kotle s efektivními provozními náklady.

Pro správný výběr kotle a příslušenství navštivte naše www stránky nebo kontaktujte servis nebo odborného prodejce.
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