
КОМПАКТНИ РАЗМЕРИ, ПОДХОДЯЩ ЗА МОНТАЖ НА 
ВСЯКО МЯСТО, ВЪРХОВНА ТЕХНОЛОГИЯ,

ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Газов кондензен комбиниран котел 
с предварително смесване



● С дълбочината си от 25.6 cm, лесно се 
побира в кухненски шкафове.
● Основен топлообменник от неръждаема 
стомана, с дълъг експлоатационен живот, 
висока устойчивост на кондензат.
● Идеално смесване на газ и въздух, 
висока ефективност, ниски нива на шум 
и на вредни емисии, ниска температура 
на изходящите газове, благодарение на 
система за предварително смесване на газ 
и въздух, екологично чист продукт.
● Висока ефективност, доказана чрез много 
ниската температура на димните газове 
(намалена до 45 0C).
● Постоянна модулация на горенето, по 
време на режимите за осигуряване на вода 
за отоплителната система и битова гореща 
вода.
● По-малък разход на гориво.
● По-малък разход на енергия, 
благодарение на  циркулационната помпа 
с висока, енергийна ефективност (EEI =< 
0.20).
● Циркулационна помпа с висок напор.
● Напълно безопасен: функция против 
замръзване, функция против блокиране 
на циркулационната помпа и 3-пътния 
вентил, програма за автоматично 
обезвъздушаване.
● Подходящ, както за системи за отопление 
с радиатори, така и за системи за подово 
отопление.
● Може да работи с природен газ и с 
пропан-бутан.
● Използване на енергията от слънчева 
система, чрез допълнителен соларен 
комплект.
● LCD дисплей с бяла подсветка.
● Удобен, аналогов манометър.

Модел Дименсия
SUPER FIT

SUF 24 SUF 28 SUF 35

Технически данни ОТОПЛЕНИЕ    

Клас на сезонна енергийна ефективност за отопление

Сезонна енергийна ефективност за отопление (ηs) % 92 92 91
КПД при 30 % от номиналната топлинна мощност (η1) (50-30°C) % 97.9 97.42 96.97
КПД при номиналната топлинна мощност (η4) (80-60°C) % 87.65 88.32 87.61
Топлинна мощност (Prated) (80-60°C) kW 22 26 32
Номинална топлинна мощност (P4) (80-60°C) kW 22.1 25.7 32.1
Номинална топлинна мощност (50-30°C) kW 24.3 27.9 34.9
30% от номиналната топлинна мощност (P1) (50-30°C) kW 7.404 8.503 10.66
Минимална топлинна мощност (50-30°C) kW 5.4 6.8 8.3
Спомагателна консумация на електрическа енергия при пълно 
натоварване (elmax) (80-60°C) kW 0.082 0.083 0.117

Спомагателна консумация на електрическа енергия при 
частично натоварване (elmin) (80-60°C) kW 0.034 0.035 0.067

Годишен разход на енергия за отопление(QHE) GJ 42 50 63

Технически данни БГВ

Клас на енергийна ефективност за подгряване на вода

Енергийна ефективност за подгряване на вода (ηWH) % 86 86 85
Подгряване на вода - товаров профил XL XL XL
Дебит на топлата вода при ΔT 30 K lt/min 13 14 16
Максимален дебит на топлата вода lt/min 14 18 18
Дневна консумация на енергия (Qelec) kWh 0.186 0.181 0.19
Годишна консумация на електроенергия (AEC) kWh 41 40 42
Дневна консумация на гориво (Qfuel) kWh 22.838 23 22.442
Годишна консумация на гориво (AFC) GJ 18 18 18

Основни технически данни
Клас NOx 6 6 6
Емисии на азотни оксиди (NOx) mg/kWh 39.32 42.72 43.18
Ниво на звукова мощност на закрито (LWA) dB 54 54 57
Спомагателна консумация на електроенергия при режим на 
готовност(PSB) kW 0.004 0.004 0.004

Топлинни загуби в режим на готовност (Pstby) kW 0.073 0.062 0.059
Консумирана мощност на запалителния пламък (Pign) kW 0 0 0

Физически характеристики

Тип система за отвеждане на димните газове
B23 - B33 - C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 
- C43(x) - C53 - C53(x) - C63 - C63(x) - C83 - 

C83(x) - C93 - C93(x) 
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина) mm 437 x 640 x 256
Нетно тегло kg 28.9 30.8 32
Капацитет на разширителния съд lt 8
Електрическо захранване V/Hz 230/50

Технически данни

Интелигентен термостат

Повече информация относно различни 
устройства за автоматично управление 
може да откриете на www.ecotherm.bg.

С Вашия интелигентен термостат можете 
да управлявате комбинирания си котел от 
Вашия смартфон или таблет, където и да 
сте в света. Можете да получите достъп 
и да променяте настройките на текущата 
температура или времеви графици.
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