
NEODENS PLUS ECO

Calderes mixtes instantànies.
Amb 3 potències disponibles de 24 a 33 Kw, compatibles 
amb gas natural i propà.

Disseny compacte.
Con unas dimensiones reducidas es la solución ideal 
para instalar en pequeños espacios y armarios de cocina.

Control digital.
Controla la calefacció i la temperatura de l'aigua calenta 
còmodament a través del seu quadre de control digital 
amb pantalla retroil·luminada.

Sota consum energètic.
La tecnologia GAS INVERTER amb ràtio de modulació 
1:7 redueix el consum i proporciona un funcionament 
eficient, fiable i silenciós.

Microacumulació. 
El seu sistema de microacumulació redueix el temps 
d'espera en l'obtenció d'aigua calenta. Compatible amb 
sistemes solars.

Circulador modulant conforme la ErP.
Disposa d'un circulador modulant conforme la ErP que 
pot resultar molt útil per a instal·lacions amb molta 
pèrdua de càrrega com les de sòl radiant.

Control des del mòbil.
Amb el termòstat TXM opcional i la app HeatConnect 
instal·lada en els teus dispositius mòbils podràs gestionar el 
confort de la teva llar des de qualsevol lloc.

Pes reduït.
Per a una instal·lació més àgil i còmoda.

Disseny robust.
Bescanviador de calor primària monotèrmic en acer inox.

Ideal per a grans demandes d'ACS.
Arribant fins a 33 Kw ofereix un gran rendiment en 
aigua calenta sanitària sent l'opció ideal per a 
instal·lacions amb elevats requisits en aquest servei.

Grans prestacions fàcils d'instal·lar.
Combina les grans prestacions a un bon preu, convertint-se així 
en un model molt competitiu.

Característiques

Especificacions
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CALDERES DE CONDENSACIÓ ROIGSAT

Ajust instantani de gas.
Permet canviar de gas natural a gas propà modificant 
paràmetres, sense necessitat d'ajustar la vàlvula de gas.

Potència

Potència màxima en aigua calenta (ACS) (kW)

Potència màxima en calefacció (kW)

Classe d'eficiència energètica

Producció ACS ∆T=25ºC (l/min)

Mesures ample x fons x alt (mm

Pes net aprox. (kg)

24/24F ECO 

24

20

A

13,8

400 x 299 x 700

33 kg.                                                                                                                                                                                                                       

28/28F ECO  

28

24

A

16,1

400 x 299 x 700

33 kg.                                                                                                                                                                                                                       

33/33F ECO  

33

28

A

18,9

400 x 299 x 700

34 kg.                                                                                                                                                                                                                       


