
GAZOWE KOT£Y KONDENSACYJNE

jednofunkcyjne
 

dwufunkcyjne
 

EcoCondens Crystal ii 20

EcoCondens Crystal ii 25

EcoCondens Crystal ii 35

EcoCondens Crystal ii 20

EcoCondens Crystal ii 25

EcoCondens Crystal ii 35

E
c
o
C

o
n
d
e
n
s

c
r

y
s

t
a

l
 

I
I

N
O
W

O
ŒÆ

EcoCondens Crystal ii

A
Klasa 
energetyczna

AKlasa 
energetyczna



EcoCondens Crystal II
Gazowe  kot³y kondensacyjne , to  jedne  z  najnowoczeœniejszych  i  najmniejszych  urz¹dzeñ 
na  europejskim  rynku  wykorzystuj¹ce efekt  kondensacji do celów grzewczych. Kot³y te charakteryzuj¹  siê  nowoczesn¹, 
zaawansowan¹ konstrukcj¹, niezwykle przyjazn¹ dla instalatora i u¿ytkownika. Zastosowanie podzespo³ów renomowanych 
œwiatowych firm gwarantuje  zachowanie  najwy¿szego poziomu  jakoœciowego i technicznego.
Nowoczesny wygl¹d oraz kompaktowe wymiary umo¿liwiaj¹ zastosowanie produktów  
do  ka¿dej  aran¿acji   w  kuchni (swobodne  mieszcz¹  siê w szafkach  kuchennych) i  innych pomieszczeniach u¿ytkowych.
Niezwykle szeroki  zakres modulacji  pozwalaj¹cy na osi¹gniêcie bardzo niskiej mocy minimalnej - sprawia ¿e kot³y 

 mo¿na  zastosowaæ  do  ogrzania bardzo ma³ych powierzchni oraz mieszkañ.
Kot³y dostosowane s¹ do pracy w uk³adach solarnych i kaskadowych
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ZALETY U¯YTKOWO  - TECHNICZNE:

Nowe wymienniki wykonane s¹ z t³oczonej 
blachy nierdzewnej a wewn¹trz „drzwi palnika”
zamontowana jest przegroda termostatyczna.
Powietrze z gazem j¹ obiega, odbieraj¹c od
niej ciep³o, obni¿aj¹c tym samym temperaturê
„drzwi palnika” do 30°C. Wp³ywa to znacz¹co 
na bezpieczeñstwo i komfort serwisowania
oraz podnosi sprawnoœæ urz¹dzenia poprzez
zmniejszenie strat ciep³a do 10 W. 

Najlepiej funkcjonuj¹cy palnik na rynku

Jego podstawowe zalety: 
- niezwykle szeroki zakres modulacji
- udoskonalona detekcja p³omienia
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ

WYMIENNIK CIEP£A

PALNIK BLUEJET ®

ECOCONDENS CRYSTAL II

*Zgodnie z wymogami rozporz¹dzeñ Komisji UE dot. Ekoprojektu
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Sezonowa efektywnoœæ energetyczna 
ogrzewania pomieszczeñ ?s*
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bardzo cicha praca urz¹dzenia - dodatkowa izolacja dŸwiêkoch³onna 
- zabudowana komora spalania
- wymiennik ciep³a z efektem „zimnych drzwi” (wy¿sza sprawnoœæ, d³u¿sza 
  ¿ywotnoœæ)
- nowej generacji palnik - niezwykle szeroki zakres modulacji
  (od 11% do 100%) 
- system wewnêtrznego mieszania gazu i powietrza
- pompa c.o. z automatycznym odpowietrznikiem w wersji standardowej 
  oraz w wersji energooszczêdnej zgodnej z ErP LOT 11

- wentylator z p³ynn¹ regulacj¹ obrotów, sterowany elektronicznie
- palnik cylindryczny wykonany ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 5)
- grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowana na szybkoz³¹czach
- wbudowany zawór 3-drogowy (dot. kot³ów zarówno jedno jak i dwufunkcyjnych)
- nowoczesny panel sterowania z wyœwietlaczem LCD, pe³n¹ autodiagnostyk¹, 
  funkcj¹ pogodow¹
- w opcji wspó³praca z zasobnikami c.w.u. TERMET 100, TERMET 120, 
  TERMET 140, ZWU-200/N poprzez wbudowany zawór trójdrogowy (dot. kot³ów 
  jednofunkcyjnych)
- wysoki komfort ciep³ej wody u¿ytkowej przy Ät 30°C, tj.:

ECOCONDENS 20

ECOCONDENS crystal ii 25

ECOCONDENS crystal ii 35
- wysoki stopieñ ochrony przeciwpora¿eniowej IP-44
- kompletny system zabezpieczeñ
- funkcja regulatora open-therm umo¿liwiaj¹ca zdalne sterowanie wszystkimi 
  parametrami kot³a

 BLUEJET ® 

crystal ii 

Klasa NOx-5

dB(A)

Mo¿liwoœæ sterowania prac¹ kot³ów za 
pomoc¹ regulatorów temperatury 
pomieszczeñ:

AKCESORIA DODATKOWE

termet 2510 TXRX

BEZPRZEWODOWY, TYGODNIOWY,
PROGRAMOWALNY

TYGODNIOWY, PROGRAMOWALNY

termet 2510

1

2

3

REGULATOR OPEN-THERM

typ CR 11011

Moc cieplna przy temp. 50/30°C (obieg c.o.)

Moc cieplna przy temp. 80/60°C (obieg c.o.)

Klasa ErP dla ogrzewania pomieszczeñ*

Max ciœnienie wody w obiegu c.o.

Max temperatura pracy c.o.

Sprawnoœæ u¿yteczna kot³a dla czêœciowego
obci¹¿enia i temp. wody powrotnej 30°C

Moc cieplna przy temp. 80/60°C (obieg c.w.u)

Klasa ErP dla ogrzewania wody*

Max ciœnienie c.w.u.

Przep³yw wody przy Ät 30°C

Emisja NOx (2E-G20)

Poziom mocy akustycznej*

Pod³¹czenie do przewodu kominowego

Wymiary gabarytowe

Pojemnoœæ naczynia wzbiorczego

Rodzaj i napiêcie pr¹du elektrycznego
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