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Fali kazánok Family Condens

Family Condens: nagyobb megtakarítás,  
nagyobb kényelem

A Family Condens fali kondenzációs kazánok úgy lettek megtervezve, hogy 
nagyfokú energetikai hatékonyságot nyújtsanak, és nagyobb kényelmet a 
felhasználó számára. A széles modulációs tartomány alkalmazásának, ami eléri az 
1:10 arányt, és a változtatható sebességű keringtető alkalmazásának köszönhetően 
a Family Condens kazánok jelentős megtakarítást és alacsonyabb károsanyag-
kibocsátást garantálnak, valamint jobb hatékonyságot mind a kisebb, mind a 
többzónás rendszerek esetén. 
A technológiai fejlesztésekhez hozzá adódnak azok az előnyök, melyeket a Family 
Condens termékcsalád a felhasználóknak nyújt.

Minden Family Condens kazán az A energe-

tikai osztályba tartozik, mind a fűtés, mind a 

használati meleg víz előállítás tekintetében, és 

megfelel a 2009/125/EK Európai Uniós irányelv-

ben foglalt követelményeknek.
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Termékcsalád

Teljes és kiváló teljesítmény

FAMILY CONDENS 2.5 KIS ÉS 3.5 KIS:
beltéri átfolyós kombi modellek fűtéshez és 
használati meleg víz előállításához 2,8–25 kW és 
3,6–35 kW teljesítménnyel.

FAMILY CONDENS 2.5 IS, 3.0 IS és 3.5 IS: 
beltéri modellek csak fűtésre, 2,8–25 kW, 3,2–
30,0 KW és 3,6–35 kW-os teljesítménnyel.

FAMILY AQUA CONDENS 3.5 BIS: 
beltéri kombi modell fűtéshez és használati me-
leg víz előállításhoz, 60 literes, 3,5–35 kW telje-
sítményű rozsdamentes acél tárolóval.

TERMÉKCSALÁD
Family Condens az alábbi változatokban és teljesítményekkel áll rendelkezésre*:

A Riello Family Condens kazánok az A energetikai osztályba tartoznak, mind a fűtés, mind a használati meleg víz előállítás tekintetében. A gyári tartozékként 
szállított kültéri érzékelőnek és a távvezérlésnek köszönhetően a rendszer hatékonysága nő és eléri az A+ energiaosztályt.

A

FAMILY CONDENS CONTROLLO REMOTO SONDA ESTERNA IMPIANTO CON EFFICIENZA 
ENERGETICA SUPERIORE

A+

*A HMV működésre vonatkozik.

FAMILY CONDENS TÁVVEZÉRLÉS KÜLTÉRI ÉRZÉKELŐ JOBB ENERGETIKAI 
HATÉKONYSÁGÚ BERENDEZÉS

FAMILY CONDENS FAMILY AQUA CONDENS
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Fali kazánok Family Condens

Hatékonyság és megbízhatóság

A legújabb jogszabályok figyelembevételével tervezett és gyártott, EK megfelelőségi tanúsítvánnyal és IMQ minőségi tanúsítvánnyal rendelkező, Riello Family Con-
dens kazánok a legmodernebb, ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező üzemekben készülnek.

FOGYASZTÁST CSÖKKENTŐ 
TECHNOLÓGIA
Az innovatív alumínium kondenzációs hőcserélő le-
hetővé teszi a füstgázban lévő hő nagy részének visz-
szanyerését, amivel csökken a kéményen át történő 
veszteség, és a füstgázban található vízgőz rejtett 
kondenzációs hőjének visszanyerését is. Az előkeverős 
égőfej optimalizálja az égési keveréket, aminek révén 
olyan értékre csökkent a NOx kibocsátás, hogy a kazán 
megkapta az EN 677 Európai Irányelv szerinti legmaga-
sabb, 5. osztályú besorolást.

FÜSTGÁZGYŰJTŐ, CSATLAKOZÓVAL 
A FÜSTGÁZ ELEMZÉSHEZ ÉS 

KONDENZELVEZETÉSHEZ
KONDENZÁTOR 
HŐCSERÉLŐ

ELŐKEVERÉSES  
ÉGŐFEJ

Az új Family Condens berendezések gyárilag az elölről hozzáférhető kondenzációs hőcserélővel 
vannak felszerelve, amely teljes egészében az egyik legjobb hővezetőből, alumíniumból készül, és úgy 
van megtervezve, hogy mind az energetikai hatásfok, mind a károsanyag-kibocsátás tekintetében a 
legkiválóbb teljesítményt nyújtsa a legszigorúbb európai irányelvekkel összhangban. A kondenzációs 
hőcserélő egyetlen hegesztés nélküli alumínium csőből készül, így maximálisan ellenáll a korróziónak 
és újrahasznosítható. Az alumínium jó hővezető-képessége jobb hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé, 
nem jönnek létre túlhevülő pontok, ami az élettartam tekintetében hosszútávon a hőcserélő előnyére 
válik.
Az optimalizált „vízátfolyásnak” köszönhetően ellenáll a berendezésből származó szennyeződéseknek, 
továbbá maximális emelőnyomást képes nyújtani a rendszernek, ami optimális hőcserélést és 
alacsony terhelési veszteséget tesz lehetővé, valamint megelőzi mind a vízkő, mind a szennyeződések 
lerakódását.
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Technológia

1:10 MODULÁCIÓ
A Family Condens kazánok széles körű modulációval rendelkeznek, hogy 
megfeleljenek a rendszer valós energiaszükségletének.
Ez a funkció egy biztonságos és megbízható, pneumatikus típusú rendszer 
révén valósul meg, amely nincs hatással a kazán elektronikájára. A gépészeti 
részek meghibásodása esetén a kazán hagyományos üzemmódban működik 
tovább, anélkül, hogy bármilyen problémát okozna a felhasználó számára. A 
széles modulációval rendelkező új kazánok olyan továbbfejlesztett termékek, 
melyek célja a jobb és hatékonyabb integráció az alacsony hőveszteségű, új 
típusú épületekben működő kazán és a rendszer között, ami mind a gáz, 
mind a villanyáram vonatkozásában alacsonyabb fogyasztást garantál, 
valamint nagyobb kényelmet, mind a használati meleg víz előállítása, mind 
pedig zaj tekintetében.

Energetikai fejlesztés 
a hatékonyság szolgálatában

GÁZ

LEVEGŐ+GÁZ LEVEGŐ

VÁLTOZÓ FORDULATSZÁMÚ KERINGTETŐ,  
AZ ALACSONY FOGYASZTÁSHOZ
Az alacsony fogyasztású (IEE≤ 0,20) modulációs keringtető szivattyú alkal-
mazása, a kazán teljesítményével arányos automatikus alkalmazkodásnak 
köszönhetően jelentős fogyasztáscsökkentéssel jár. Az új típusú keringtető 
technológiailag fejlett vezérlést tesz lehetővé a széles tartományú modu-
lációnak köszönhetően. A négy különböző működési mód révén bármilyen 
típusú rendszerben alkalmazható; a működési módot a speciális igények 
függvényében kell megválasztani, a kondenzáció által nyújtott előnyök ma-
ximális kihasználása érdekében. A jelentős teljesítmény modulációval kom-
binált modulációs keringtető szivattyúk alkalmazása még előnyösebbé teszi 
a kondenzációs kazánok működését, nagyobb telepítési változatosságot 
nyújt, továbbá alacsonyabb költségeket jelent, mind a tüzelőanyag, mind az 
elektromos áram vonatkozásában.
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Fali kazánok Family Condens

FAMILY CONDENS
A számos tartozékkal rendelkező, felhasználóbarát Family Condens maximális kényelmet nyújtó, tökéletes termék: az egyetlen kazán, amely képes egyesíteni az 
energiamegtakarítást és környezettudatosságot az exkluzív Riello funkciók által nyújtott intelligenciával.
Family Condens egy nagy teljesítményű modellekből álló termékcsalád, melyek nagy kapacitású bojlerekhez és szolár rendszerekhez is csatlakoztathatók, így 
ideális megoldást nyújtanak a család minden igényére és az épület gépészeti szükségleteire is.

FAMILY AQUA CONDENS:  
SOK MELEG VÍZ AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
A Family Aqua Condens olyan kondenzációs kazán, amelynél a 60 literes 
integrált, rozsdamentes acél HMV tárolónak köszönhetően folyamatosan 
nagy mennyiségű használati meleg víz áll rendelkezésre; egyesíti a nagy 
mennyiségű, azonnal rendelkezésre álló meleg víz előnyeit a kondenzációs 
technológiára jellemző energiatakarékossággal, így nagyobb hatékonyságot 
és kisebb károsanyag-kibocsátást garantál. A Family Aqua Condens révén 
nagy mennyiségű használati meleg víz áll rendelkezésre, így lehetővé teszi 
egy két vagy több fürdőszobás, hidromasszázs káddal felszerelt, közepes 
vagy nagy háztartás minden igényének kielégítését, és kiválóan kezeli az 
egyszerre jelentkező vételezési igényeket is.
Family Condens egyesíti a kiváló teljesítményt és a modern, kidolgozott 
dizájnt. A vonzó kezelői interfész, amelyen keresztül elérhetők a Family 
speciális funkciói, valamint az alsó, csatlakozásokat takaró burkolat 
sokoldalúságot és eleganciát kölcsönöz a kazánnak.

Rugalmasság és intelligencia 
a felhasználók szolgálatában
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Technológia

TECHNOLÓGIA ÉS EGYSZERŰSÉG KÉZ A KÉZBEN
A Family Condens kazán speciális funkciói és paraméterei közvetlenül a vezérlőpanelről programozhatók és kezelhetők, amit az eredeti dizájn és az egyszerű hasz-
nálat jellemez. A kazán paraméterei és működési állapota a nagyméretű, függőleges elrendezésű digitális kijelzőn jelenik meg.

KÉNYELMI FUNKCIÓ GOMB
A kényelmi funkció gomb kiválasztásával beál-
lítható az ideális vízhőmérséklet zuhanyzáshoz, 
így nem kell a hideg és meleg víz megfelelő ke-
verésével bajlódni. A hőmérséklet 0,5 °C fokon-
ként, 35 és 45 °C között állítható.

INTELLIGENS TÖLTÉS A CSEPP GOMBBAL
A villogó ikon azt jelzi, hogy a rendszert fel kell tölteni, mielőtt a víz teljesen elfogy és a kazán 
leáll; a gomb egyszerű lenyomásával elindul a teljesen biztonságos automatikus feltöltési ciklus.

MEMORY GOMB
A Memory gombbal aktiválható a berendezés 
intelligenciája. 
- Memory fűtés: az előremenő hőmérsékletet a 
kazántól függetlenül kezeli, így csökken a felfű-
tési idő és elkerülhető a radiátorok hőmérsék-
let-ingadozása. 
- Memory HMV: a Memory gombbal elmenthe-
tők a használati meleg víz felhasználási szoká-
sok; a kazán csak akkor indítja el a víz előmele-
gítését, amikor arra szükség van, így elkerülhető 
a pazarlás.

TOUCH&GO FUNKCIÓ
Ha a használati meleg víz felhasználási szoká-
sok megváltoznak, a csap megnyitásával és el-
zárásával aktiválható az azonnali előmelegítés, 
amely csak ahhoz az adott vételezéshez készíti 
el a melegvizet. A csap újbóli megnyitásával a 
meleg víz néhány pillanaton belül rendelkezés-
re áll.

FŰTÉSI ÜZEMMÓD
BE/KI GOMB

INFO GOMB:
Általános információkat jelenít meg:
- A rendszer hőmérséklete
- Rendszernyomás

HMV HŐMÉRSÉKLET 
SZABÁLYOZÓ GOMB

FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET 
SZABÁLYOZÓ GOMB

ENKÓDER  
elektronikus forgó jeladó

CSEPP GOMB
MANUÁLIS GOMB 

A műszaki segítségnyújtáshoz

KAZÁN BE/KI
RESET GOMB

KÉNYELMI FUNKCIÓ GOMBMEMORY GOMB
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RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371
www.riello.it

Mivel Vállalatunk elkötelezett a gyártás, az esztétikai és méretbeli jellemzők, a műszaki adatok, felszerelések és 
tartozékok folyamatos tökéletesítése mellett, ezek változtatásnak lehetnek kitéve.

FAMILY CONDENS FAMILY AQUA 
CONDENS

Kazán modell 2.5 KIS 3.5 KIS 2.5 IS 3.0 IS 3.5 IS 3,5 BIS

Fűtési energetikai osztály A A A A A A

HMV energetikai osztály A A - - - A

Terhelési profil XL XL - - - XL

Égéstér zárt* zárt* zárt* zárt* zárt* zárt*

Tüzelőanyag MTN | LPG MTN | LPG MTN | LPG MTN | LPG MTN | LPG MTN | LPG

Névleges hőterhelés kW 20,0 30,0 20,0 25,00 30,00 34,6

Névleges hőteljesítmény (80°–60°) kW 19,6 29,2 19,6 24,58 29,25 33,7

Névleges hőteljesítmény (50°–30°) kW 21,4 31,8 21,4 26,7 31,77 36,5

Csökkentett hőterhelés kW 2,8 | 4,0 3,6 | 5,0 2,8 | 4,0 3,2 | 4,5 3,5 | 5,0 3,5 | 6,2

Csökkentett hőteljesítmény (80°–60°) kW 2,8 | 3,9 3,5 | 4,9 2,8 | 3,9 3,2 | 4,4 3,5 | 4,9 3,4 | 6,0

Csökkentett hőteljesítmény (50°–30°) kW 3,0 | 4,2 3,8 | 5,3 3,0 | 4,2 3,4 | 4,7 3,8 | 5,3 3,7 | 6,6

HMV

Névleges hőterhelés kW 25,0 34,6 25,0 30,0 34,6 34,6

Névleges hőteljesítmény kW 25,0 34,6 25,0 30,0 34,6 34,6

Csökkentett hőterhelés kW 2,8 | 4,0 3,6 | 5,0 2,8 | 4,0 3,2 | 4,5 3,6 | 5,0 3,5 | 6,2

Névleges hőteljesítmény kW 2,8 | 4,0 3,6 | 5,0 2,8 | 4,0 3,2 | 4,5 3,6 | 5,0 3,5 | 6,2

HATÁSFOK

Hasznos hatásfok Pn max. (80°–60°) % 98,1 | 98,4 97,5 | 96,5 98,1 | 98,4 98,3 | 98,5 97,5 | 96,5 97,5

Hasznos hatásfok Pn min. (80°–60°) % 98,7 | 98,8 97,2 | 97,3 98,7 | 98,8 98,9 | 98,8 97,2 | 97,3 97,3 | 97,4

Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 47°) % 102,4 | 100,7 102,8 102,4 | 100,7 103,3 | 100,6 102,8 103,1

Égési hatásfok az elemző csatlakozónál (80÷60°) % 98,3 97,6 98,3 98,6 97,6 97,7

Hasznos hatásfok Pn max. (50°–30°) % 107,2 | 104,6 105,9 107,2 | 104,6 106,8 | 104,8 105,9 105,5

Hasznos hatásfok Pn min. (50°–30°) % 107,0 | 104,9 105,6 | 105,7 107,0 | 104,9 107,6 | 105,3 105,6 | 105,7 105,9

Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 30°) % 109,6 | 107,3 109,2 | 106,4 109,6 | 107,3 109,6 | 107,5 109,2 | 106,4 108,0

Max. felvett elektromos teljesítmény W 93,0 115,0 93,0 108,0 115,0 116,0

Tápfeszültség Volt-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50

Védelmi fokozat IP X5D X5D X5D X5D X5D X5D

FŰTÉS

Max. fűtési nyomás bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Fűtési víz mennyiség l 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Fűtésivíz-hőmérséklet kiválasztási tartománya (+/- 3 °C) °C 20–80 20–80 20–80 20–80 20–80 20–80

Tágulási tartály l 10,0 14,0 10,0 10,0 10,0 10,0

HMV

Max. nyomás bar 6,0 6,0 - - - 6,0

Meleg víz-előállítás Δt+25 °C-kal l/perc 14,3 19,8 - - - 19,8

Meleg víz-előállítás Δt+30 °C-kal l/perc 11,9 16,5 - - - 16,5

Meleg víz-előállítás Δt+35 °C-kal l/perc 10,2 14,2 - - - 14,2

HMV hőmérséklet-kiválasztási tartomány (+/- 3 °C) °C 35–60 35–60 - - - 35–60

HMV minimum hozam l/perc 2,0 2,0 - - - 2,0

Hőterhelés-korlátozó l/perc 10,0 10,0 - - - 15,0

Tároló méret l - - - - - 60,0

CSATLAKOZÁSOK

Gázbekötés Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Előremenő - visszatérő HMV Ø 1/2” 1/2” - - - 1/2”

Rendszer előremenő/visszatérő Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

FÜSTGÁZKIVEZETÉS

Kéménycsatlakozó (koncentrikus) 60–100 Ø 60–100 60–100 60–100 60–100 60–100 60–100

Koncentrikus, maximális hossz 60–100 m egyenes vonalban m 7,8 7,85 7,8 7,8 7,85 7,85

Kéménycsatlakozó (koncentrikus) 80–125 Ø 80–125 80–125 80–125 80–125 80–125 80–125

Koncentrikus, maximális hossz 80–125 m egyenes vonalban m 20 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85

Kéménycsatlakozó (osztott) 80 Ø 80 80 80 80 80 80

Max. hossz egyenes vonalban (osztott) m 50+50 38+38 50+50 50+50 38+38 40+40

MÉRETEK ÉS SÚLY

A kazán méretei (MaxSzéxMé) mm 780x453x358 780x453x385 780x453x358 780x453x385 780x453x385 940x600x460

Kazán nettó tömeg kg 39 41 39 41 41 72,0

MŰSZAKI ADATOK

* Olyan telepítéseknél, ahol beltéri elszívás van, a B23 típusú füstgázelvezető készletet kell használni


