BLUEHELIX TECH
1993 óta a magyar piacon

25 és 35 kW-os kondenzációs fűtő (A) és kombi (C) fali kazán,
digitális OpenTherm® szabályozással, 3 év*garanciával



Rendkívül kisméretű, hő- és hangszigetelt ház.
Egyterű, csak előre nyitható, ezért ha körbeépítik pl. szekrénnyel,
akkor is minden karbantartási munka elvégezhető szemből.



Szabadalmaztatott titánium rozsdamentes
hőcserélő
(AISI 316 TI), amely jobban ellenáll a savaknak. Egy csőből van
elkészítve, nincsenek párhuzamos ágak, ami segíti a karbantartás
hatékonyságát..



Előkeveréses rozsdamentes égő
Rendkívül halk, a Ferroli saját tervezésű, a levegő/gáz keveredését
optimalizáló öntvényrendszerének köszönhetően.



Hangtompító
Az égőbe a levegő egy zajcsökkentő csőrendszeren jut be, ami
nem csak a hanghatást tompítja, de az előmelegítést is elvégzi.



Tágulási tartály szemben lévő szeleppel
Biztosítja a könnyű szervizelést. 8 literes (25C) ill. 10 literes (35C).



HMV hőcserélő
20 lemezes, könnyen szerelhető, alacsony veszteségű.



Fordulatszám-szabályozott szivattyú
A rendszer fel van készítve a szabályozott fordulatszámú szivattyúk
kezelésére is, európai direktíváknak megfelelően. A teljesítmény
igény csökkenésével a szivattyú fordulatszámát is változtatja.

*

3 év garancia: 12 + 12 + 12 hónap, amelynek feltétele az éves karbantartások elvégzése. A karbantartások költsége a vevőt terheli.

Szabadalmaztatott titánium
rozsdamentes hőcserélő
(AISI 316 TI), amely a képen
látható módon, könnyen kiemelhető
a kazántestből takarítás céljából.

Rozsdamentes égő
szuperszéles égőfelület, biztonságos
és magas hatásfokú hőátadás.

Az OpenTherm® rendszer alkalmazása esetén interaktív párbeszéd alakul ki a kazán és a vezérlés között. A
digramon jól látható, hogy az OpenTherm® termosztát sokkal pontosabban követi a beállított
szobahőmérsékletet, csökkentve ez által a ki/bekapcsolások számát, amellyel jelentős energia takarítható
meg. Külső hőmérsékletet követő kazánjainkhoz csatlakoztatva, figyelembe veszi mind a külső, mind a belső
hőmérséklet értékét. Meghibásodás esetén a hibakódok a termosztátról is leolvashatóak.

1-2 melegvíz hőfok beállítása 3-4 fűtési hőfok beállítása 5
Kijelző 6 Reset gomb / Téli/Nyári átváltás / menü gomb 7
Takarékos (ECO) / KI/BE kapcsoló gomb 8-9 HMV
működés 10 Nyári üzemmód 11 multi funkciós kijelző 12
Takarékos üzem 13-14 Fűtést jelző szimbólumok 15 Égő
működésének kijelzése (normál esetben villog) 16 Szerviz
csatlakozási pont 17 Nyomásmérő

(HMV)

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó a változtatás jogát fenntartja!
Forgalmazó:

