CALOMA
Centrală murală în condensație

CALOMA este o centrală murală cu preamestec aer-gaz
pentru randament maxim și consum minim de gaz.
Este echipata cu schimbător de caldură în condensație,
fabricat din țeava de INOX, și este proiectata în
conformitate cu Normele Europene pentru Proiectare
Ecologică. Centrala este certificata cu clasa 6 de emisii,
cea mai înalta clasa în clasificare, grație emisiilor scazute
de NOx.
Având dimensiuni compacte, centrala este ideala pentru
montarea ușoara la instalațiile noi sau la cele existente,
inclusiv în spațiile exterioare, parțial protejate.
Controlul este ușor, cu display LCD de dimensiuni mari,
recunoaștere automată de erori, și funcție integrată de
timer (programator) și regulator climatic.
Centrala vine echipata cu protecție anti-îngheț, senzor de
temperatură externă, protecție electrica a placii
electronice și regulator de presiune de gaz inclus in
electrovalva.
Schimbător de căldură pentru reducerea NOx
Protecție anti-îngheț
Cloud
Warm

4
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A
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Accesarea online a datelor prin OpenTherm
Garanție de până la 4 ani
Cronotermostat integrat
Regulator climatic cu sonda externa standard

CARACTERISTICI PRINCIPALE
 Disponibil în trei versiuni 24, 28 și 32 kW
 Funcționare ecologică - emisii reduse de NOx (clasa 6)
 Modulare a puterii de la 18% la 100%
 Schimbător inovativ fabricat din INOX
 Pompa Inverter - clasa energetică A
 Display LCD de dimensiuni mari
 By-pass hidraulic integrat
 Protecție standard anti-îngheț până la -15C
 Protecție integrată a placii electronice impotriva socurilor electrice
 Funcție de timer (programator) saptamănal integrată
 Senzor de temperatură externă standard
 Compatibilitate OpenTherm

AVANTAJE

18%

100%

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ INOVATIV

MODULAREA PUTERII

Schimbătorul de căldură este fabricat din țeava de
INOX, asigurând durabilitate și rezistență ridicată
impotriva coroziunii. Intregul schimbător este
fabricat dintr-o singură țeavă, eliminând riscul
blocajului.

Puterea se moduleaza incepând de la 18% până la
100% (1:6)
CONFORT MAXIM PENTRU ACM
Schimbătorul poate sa asigure o canitate stabilă de
apă caldă menajeră, menținând tot timpul
temperatura la un nivel maxim de confort.
FUNCȚIONARE SILENȚIOSĂ
Centrala funcționeaza silențios, datorită
programului de pornire lentă, precum și a izolației
suplimentare de pe capacul interior.

DISPLAY DE DIMENSIUNI MARI

AUTO POWER DETECT (APD)

Centrala este dotată cu display LCD de dimensiuni
mari, ușor de utilizat cu multe funcții.

Centrala detectează în mod automat cererea de
caldură a instalației, ajustând în mod corespunzător
parametrii.

TIMER SAPTAMĂNAL INTEGRAT

FUNCȚIONARE ECOLOGICĂ

Centrala are funcție de cronotermostat integrată, cu
5 programe presetate, și memorie libera pentru
programe personalizate nelimitate.

Emisiile reduse de monoxid de carbon (CO) și oxizi de
azot (NOx) conduc la poziționarea centralei CALOMA
în clasa 6, cea mai ecologică clasa conform
Standardului European UNI EN 297 și UNI EN 15502.

POMPA INVERTER
Pompa inverter are consum redus de energie și se
adapteaza automat în funcție de fluctuațiile de debit,
precum vane termostatice sau vane cu 3 căi.

PROTECȚIE ELECTRICA
Centrala are protecție integrată a placii electronice
impotriva șocurilor electrice de până la 270V.

INSTALARE
Centrala se poate instala în exterior, datorita
protecției anti-îngheț standard, precum și în baie
având index de protecție IPX4D.

Centrala este clasata în CLASS A pentru încălzire și
producție ACM.

Cloudwarm
Centrala CALOMA poate fi controlată de la distanță
prin intermediul dispozitivului Cloudwarm. Poate fi
controlată ușor în mod manual din butoanele de pe
dispozitiv sau prin intermediul unei aplicații
disponibila pe Android și iOS.
Aceasta aplicație simplă și intuitivă, permite accesul
asupră datelor de funcționare a centralei de pe
tabletă, smartphone sau PC.
Cloudwarm comunică starea centralei și toți
parametri de operare și erori, prin intermediul
protocolului OpenTherm. Mai mult de căt atât, se pot
modifica parametri prin intermediul aplicației,
inclusiv resetarea anumitor erori.
Utilizatori multipli: Termostatul Cloudwarm poate fi
controlat de către toți membrii familiei care au
aplicația instalată.
Economie: Utilizarea acestui termostat inteligent
poate aduce economii de combustibil de până la 20%.
Conectivitate: Dispozitivul poate fi controlat de pe
orice smartphone sau tableta cu acces la Internet, de
oriunde.
Flexibilitate: Prin aplicația Cloudwarm, puteți
controlo dispozitive diferite (casă, birou, etc.)

DATE TEHNICE
Τip

24 K

28 K

32 K

Putere nominală Prated (80/60C)

kW

24

28

32

Putere utilă maximă Pn (80/60C)

kW

23,7

28

33,02

Putere utilă maximă Pn (50/30C) - condensare

kW

25

30

35,5

Putere utilă minimă (80/60C)

kW

7,1

7,5

7,8

Putere utilă minimă (50/30C) - condensare

kW

6,7

7,2

7,3

Eficiență la putere maximă Pn (80/60C)

%

97,8

97,9

97,9

Eficiență la putere nominală Pn (50/30C)

%

106,2

106,4

106,5

Eficiență la 30% putere nominală Pn (50/30C)

%

108,3

108,3

108,3

Max/min presiune de lucru - încălzire

bar

3 / 0,6

3 / 0,6

3 / 0,6

Max/min presiune de lucru - ACM

bar

6 / 0,6

6 / 0,6

6 / 0,6

Temperatură de lucru - încălzire

C

30-80 (60 pentru încălzire în pardoseală)

Temperatură de lucru - ACM

C

35-60

Clasa NOx

class

6

Alimentare electrică

V/Hz

230/50

Consum electric

W

9-75

Grad de protecție

IP

X4D

Dimensiuni (HxWxL)

cm

76x40x32

76x40x32

76x40x32

Masă (fară coș)

kg

39

40

41

Material grup hidraulic

-

Bronz

Presiune gaz min/nominal/max

mbar

10 / 20 / 60

Consum combustibil min/mid/max

m³/h

Racorduri gaz/încălzire

inch

3/4"

Racorduri ACM

inch

1/2"

0,45 / 1,1 / 2,38

0,5 / 1,2 / 3,05

0,6 / 1,4 / 3,40
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