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iXCONDENS C
Caldeira mista de Condensação. Classe 5
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t Caldeira estanque de condensação para aquecimento e

àgua quente sanitária com potências úteis de 26,6 kW e
36,7 kW (iXCONDENS 25 C e 35 C).
t Queimador cerâmico de chama invertida. Modulador
desde 5,2 kW (C 25).
t Modelos classificados com
de rendimento (até
109,1%) de acordo com a diretiva 92/42: alta eficiência e
baixo consumo.
t Gama de caldeiras classe 5 (baixo NOx: caldeira ecológica
não poluente adaptada ao novo RSECE). Ideal para
reposição em instalações com saída na fachada.
t Função CONFORT, (permite manter a temperatura do
corpo pré-aquecido da caldeira, com o AQS disponível,
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de forma imediata e com um maior controle de estabilidade de temperatura. Possibilidade de ativar/desativar
esta função a partir do painel de comando.
t Bypass para aquecimento incorporado.
t Máximas prestações em AQS (até 19,6 lts/min. no modelo
de 35 kW).
t Permutador de placas e V. 3 V. para AQS
t Ventilador modulante.
t Possibilidade de ligação de sonda exterior diretamente à
caldeira.
t Gestão de dois circuitos independentes.
t Possibilidade de programar para funcionamento com
instalações solares.
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A CONDENSAÇÃO NAS
CALDEIRAS MURAIS LAMBORGHINI
Queimador cerâmico
Ideal para promover poupança de gás. Máxima eficiência
energética. Classificado com 4 estrelas.
A gama de caldeiras de condensação iXCONDENS C, proporciona um rendimento excepcionalmente elevado de 109,3% (30%
da máxima potência), o que resulta em poupanças significativas no consumo de gás (15% - 30%).
GRUPO DE PRÉ-MISTURA Esta caldeira de condensação está
equipada com queimador cerâmico Lamborghini, de chama
invertida com pré-mistura, garantindo a manutenção da
temperatura da chama no mínimo necessário, que, juntamente
com a grande de superfície do permutador laminar submerso,
garante a quantidade máxima de condensação e, por conseguinte, a utilização do máximo calor sensível e latente.

Corpo de alumínio

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE
Emissões reduzidas NOx

Os modelos iXCONDENS C Lamborghini são capazes de reduzir
até 70% as emissões de gases poluentes na atmosfera. Um
baixo NOx (classe 5), juntamente com uma redução significativa das emissões de CO2 devido à sua alta eficiência e, portanto,
menor o consumo, fazendo desta caldeira e seus utilizadores
importantes aliados do meio ambiente.

Ventilador de pré-mistura

SOLUÇÃO COMPLETA PARA
QUALQUER INSTALAÇÃO
9. Entrada de

água fria

C D

E

9

F

4. Paineis

5. Sonda exterior

solares

Air*
Flue gas*
Air*

5

10

4

7

700

10. Termostatos

1. Circuito

baixa temperatura

de zona

7. Válvulas de zona

1

CA LO RECLIM A

6
6. Controlo

remoto

7

3

2
10

A

B

8

20

2. Caldeira

3. Circuito

alta temperatura

8. Usos sanitários

A

B

C

D

E

F

25C 400 340 80 120 120 195
35C 450 340 76 117 120 195

Modelo

Código

Combustível

02.57.03.01...

Câmara
Pot. útil Produção AQS
combustão máx(kW) 'T 25 ºC (l/min) energética

IXCONDENS 25C GN/ GPL L605000254 Nat./ Prop.

Estanque

24,6

15,2 l/min

++++

IXCONDENS 35C GN/ GPL L605000354 Nat./ Prop.

Estanque

34,2

19,6 l/min

++++
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