SERELIA
GREEN
EVO
NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
S VESTAVĚNÝM NEREZOVÝM
ZÁSOBNÍKEM 15 LITRŮ
S PŘEDHŘEVEM
nErEzOVý sPALinOVý Výměník
rEGULAční rOzsAH VýkOnU 1:10
nízkOEnErGETiCké čErPAdLO
EkViVALEnT zásOBníkU 40 LiTrŮ
FUnkCE srA – OPTimALizACE TOPEní
EkViTErmní rEGULACE
FUnkCE OHřEVU TEPLé VOdy COmFOrT
AŽ ŠEsT TOPnýCH OkrUHŮ
dOPLŇkOVá PrOTiHLUkOVá izOLACE

ZÁRUKA

FLOW CLIMA
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LET

SERELIA GREEN EVO

kompaktní kotel s vysokým komfortem teplé vody
SERELIA GREEN EVO

25

palivo

ZP/PROP

Topení
výkon pro topení 80/60 °C

kW

2,4 - 21,5

výkon pro topení 50/30 °C

kW

2,6 - 23,4

%

97,8/106,2

max 5



účinnost P jmen (80/60 °C/50/30 °C)
hodnocení účinnosti (92/42 EEC)
Teplá voda
výkon pro teplou vodu maximální

kW

25

l/min

13,7

max 3



šířka × výška

mm

440 x 745

hloubka

mm

488

kg

43

jmenovitý průtok TV podle EN 625 (10 min, Δt 30 °C)
kvalita dodávky TV
Doplňkové údaje

hmotnost

5

C H A F F O T E A U X

–

vel k á

ev r op s k á

z n a č k a

p r o

tope n í

třída NOx

EVOLUCE CHAFFOTEAUX
CHAFFOTEAUX EVO - nová kompaktní řada plynových kotlů. Jejich výraznou předností je možnost využívat pro topení a ohřev teplé
vody různé druhy energií (plyn, solární energie, pevná paliva). To je umožněno aplikací nového jednotného systému komunikace e-bus².
Efektivní využití umožňuje univerzální zobrazovací jednotka EXPERT CONTROL, která plní funkci modulačního prostorového termostatu
a dálkového ovládáni kotle. Expert control řídí chod vlastního kotle a také topných okruhů, ohřevu teplé vody, solární sytém i využití jiných
zdrojů energie. Celý systém topení a ohřevu teplé vody tak může být řízen jediným ovladačem. Na základě zkušeností jsou kotle vybaveny
novým ovládacím panelem EVO s maximálně jednoduchou obsluhou.
Pro maximální úspory a komfort doporučujeme použít
 prostorový termostat EXPERT CONTROL
 hydraulické moduly a regulaci (až pro šest topných okruhů)
 solární systémy a prvky solárních systémů

FLOW CLIMA, s.r.o.
Šermířská 2378/9 , 169 00 Praha 6
Hviezdoslavova 55, 627 00 Brno

www.flowclima.cz

tel: +420 241 483 130
tel: +420 548 213 006

fax: +420 241 483 129
fax: +420 548 213 016

e-mail: info@flowclima.cz
e-mail: info.brno@flowclima.cz

