
iXCONDENS T
Caldeira de Condensação.

Classe 5

• Caldeiras de condensação, com câmara estanque de alto 
rendimento adequadas para aquecimento.

• Corpo em alumínio laminado com função dupla do 
permutador de calor e um condensador .

• Funcionamento no exterior, em lugares parcialmente 
protegidos até -5 ° C.

• Capacidade de gerenciar duas temperaturas de aqueci-
mento, alternadamente.

• Pré-mistura total de cerâmica do queimador de chama 
invertida .

• Ideal para trabalhar com sistemas de baixa temperatura.
• Válvula de gás pneumática com abertura variável.
• Microprocessador de cartão eletrônico projetado para 

ligar o controle em cascata e qualquer sonda externa.
• Grupo de modulação ventilado c/ misturador de ar/gás.

• Modulação contínua controlada eletronicamente  no 
circuito de aquecimento.

• Funcionamento a GN ou GPL
• Ignição eletrônica com controle de chama digital.
• Painel de controle digital com display LCD multifuncional 

grá�co para con�guração fácil e precisa de parâmetros.
• Bomba do circuito de aquecimento .
• Tanque de expansão do circuito de aquecimento 8 litros 

(modelo 25) e 10 litros (modelo 35 ) .
• Válvula de 3 vias para a eventual gestão elétrica de um 

acumulador.
• Sifão para descarga de condensados.
• Padrão Bypass automático .
• Classe NOx = 5 .
• Grau de proteção IP X5D .
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REPRESENTANTE EXCLUSIVO

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE
Emissões reduzidas NOx 

A CONDENSAÇÃO NAS
CALDEIRAS MURAIS LAMBORGHINI

Queimador
cerâmico 

Corpo de
alumínio

Ventilador de
pré-mistura

Ideal para promover poupança de gás. Máxima e�ciência 
energética. Classi�cado com 4 estrelas.
A gama de caldeiras de condensação iXCONDENS, proporciona 
um rendimento excepcionalmente elevado  de 109,3% (30% da 
máxima potência), o que resulta em poupanças signi�cativas 
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 conse-
guinte, a utilização do máximo calor sensível e latente.

Os modelos iXCONDENS C 
Lamborghini são capazes de 
reduzir até 70% as emissões de 
gases poluentes na atmosfera. 
Um baixo NOx (classe 5), junta-
mente com uma redução 
signi�cativa das emissões de 
CO2 devido à sua alta e�ciência 
e, portanto, menor o consumo, 
fazendo desta caldeira e seus 
utilizadores importantes 
aliados do meio ambiente.
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Modelo Combustível Câmara 
combustão

Pot. útil 
máx(kW) energética

IXCONDENS 25T GN/ GPL Nat./ Prop. Estanque 24,6 

IXCONDENS 35T GN/ GPL Nat./ Prop. Estanque 34,2 
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