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Residence Condens
Kondenzációs fali kazánok



Minden Residence Condens kazán az A ener-
getikai osztályba tartozik, mind a fűtés, mind a 
használati meleg víz (HMV) előállítás tekinteté-
ben, és megfelel a 2009/125/EK Európai Uniós 
irányelvben foglalt követelményeknek.
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Fali kazánok Residence Condens

Residence Condens nagyobb megtakarítás és 
kényelem a felhasználó számára

A Residence Condens kondenzációs fali kazánok fejlett technológiával 
rendelkező termékek, melyek kifejezetten lakóépületekben történő 
felhasználásra lettek kifejlesztve, közepes méretű felhasználók számára. 
A berendezéseket letisztult design és elegancia jellemzi. Olyan egyszerű 
és mégis teljes értékű készülékek, melyek magas hatásfokot és maximális 
energiamegtakarítást garantálnak. A Residence Condens kazánok a 
kondenzációs technológiának köszönhetően 18%-kal jobb hatásfokot 
nyújtanak a hagyományos kazánokhoz képest; a külső érzékelőnek 
köszönhetően képesek automatikusan alkalmazkodni a külső időjárási 
viszonyokhoz, így ideális hőmérsékletet garantálnak, pazarlásmentesen, 
ami a gázszámlában is érezhető, jelentős megtakarítást tesz lehetővé. 
A Residence Condens termékcsalád, a maximális komfort érdekében 
ötvözi a Riello termékekre jellemző nagyfokú megbízhatóságot a fejlett 
kondenzációs technológiával.



A Riello Residence Condens kazánok az A energetikai osztályba tartoznak, mind a fűtés, mind a használati meleg víz (HMV) előállítás tekintetében. A külté-
ri érzékelő 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+

RESIDENCE CONDENS TÁVVEZÉRLÉS KÜLTÉRI ÉRZÉKELŐ JOBB ENERGETIKAI 
HATÉKONYSÁGÚ BERENDEZÉS
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Termékcsalád

Teljes és kiváló teljesítmény

RESIDENCE CONDENS 25, 30 és 35 KIS: 
beltéri átfolyós kombi modellek fűtéshez és  
használatimelegvíz-előállításához 25, 30 és 35 kW 
teljesítménnyel.

RESIDENCE CONDENS 30 IS: 
beltéri modellek csak fűtésre, 30 kW-os 
teljesítménnyel.

TERMÉKCSALÁD
A Residence Condens nagy teljesítményű kombinált és fűtő berendezések széles termékskálájával áll rendelkezésre, melyek nagy kapacitású bojlerekkel és szolár 
rendszerekkel is összekapcsolhatók, így mindig ideális megoldást nyújtanak a család minden igényére és a lakás fűtési rendszerének szükségleteire. Residence 
Condens az alábbi változatokban és teljesítményekkel áll rendelkezésre*:

RESIDENCE CONDENS

*A HMV működésre vonatkozik



Az új Residence 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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Fali kazánok Residence Condens

Hatékonyság és megbízhatóság

FOGYASZTÁST CSÖKKENTŐ 
TECHNOLÓGIA
Az innovatív alumínium kondenzációs hőcserélő 
lehetővé teszi a füstgázban lévő hő nagy részének 
visszanyerését, amivel csökken a kéményen át tör-
ténő veszteség, és a füstgázban található vízgőz rej-
tett kondenzációs hőjének visszanyerését is.
Az előkeverős égőfej optimalizálja az égési keveré-
ket, aminek révén olyan értékre csökkent a NOx ki-
bocsátás, hogy a kazán megkapta az EN 677 Európai 
Irányelv szerinti legmagasabb, 5. osztályú besoro-
lást.

FÜSTGÁZGYŰJTŐ CSATLAKOZÓVAL 
A FÜSTGÁZ ELEMZÉSHEZ ÉS 

KONDENZELVEZETÉSHEZ
KONDENZÁTOR 
HŐCSERÉLŐ

ELŐKEVERÉSES  
ÉGŐFEJ

A legújabb jogszabályok figyelembevételével tervezett és gyártott, EK megfelelőségi tanúsítvánnyal és IMQ minőségi tanúsítvánnyal rendelkező, Riello Residence 
Condens kazánok a legmodernebb, ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező üzemekben készülnek.



Alacsony fogyasztás és minden 
igényt kielégítő tartozékok
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Technológia

MODULÁCIÓ ÉS ALACSONY FOGYASZTÁSÚ KERINGTETŐ
A Residence Condens kazánok 1:5 modulációval rendelkeznek, hogy megfelel-
jenek a rendszer valós energiaszükségletének. 
Az új keringtető alkalmazása (IEE ≤0,20) nagymértékű elektromos fogyasztás-
csökkenést garantál.

KEVERŐ / SZOLÁR VÁLTÓSZELEP KÉSZLET
A Residence Condens termékcsalád egyik fontos tartozéka a keverő-/váltószelep-
készlet, az átfolyós kazánok szolár rendszerre történő közvetlen csatlakoztatásához. 
A készlettel a kazán működése optimálisan igazodik a használati meleg víz 
igényhez, mivel csak akkor kapcsol be, ha a szolár tároló belsejében a használati 
meleg víz hőmérséklete a beállított érték alá csökken. A szelep keverőként is 
funkcionál, és a maximális kényelem érdekében az ideális hőmérsékleten biztosítja 
a folyamatos használati meleg víz ellátást.

SZÉLES TARTOZÉKVÁLASZTÉK
A Residence Condens kazánok a tartozékok minden igényt kielégítő, széles skálájával rendelkeznek: csapkészlet a fűtési rendszerhez, szűrővel vagy anélkül, nagy 
emelőnyomású keringtető készlet, szolár váltószelepkészlet és műanyag csővezetékrendszer, egy hőmérsékletes és több zónás BAG, fali, talajon álló és szolár 
tárolók többféle méretben.

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS
Az egyszerűen használható Residence Condens kazánok maximális kényelmet nyújtó, tökéletes termékek. Minden modell az alábbiakkal rendelkezik: közvetlenül 
a kazánhoz csatlakoztatható kültéri érzékelő és soros hőszabályozás, az időjáráskövető görbe meredeksége közvetlenül a kazán vezérlőpaneljén állítható be; 
egyetlen csatlakozó a kivezetéshez (kondenzvíz-kivezetés, ürítőszelep, biztonsági szelep); analóg nyomásmérő és kézi töltőcsap a töltés felgyorsításához; három 
sebességű keringtető szivattyú.
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Fali kazánok Residence Condens

A Residence Condens vezérlőtáblája a hőmérsékletet és az esetleges rendellenességeket jelző kódokat megjelenítő digitális kijelzőnek köszönhetően összetett 
és nagyon intuitív. Két led, egy zöld és egy piros színű, jelzi a kazán működési állapotát és tájékoztat az esetleges leállásról vagy blokkolásról. A speciális „Téli 
előmelegítés” funkció -mely csak az átfolyós kombi készülékekben megtalálható- a szokásos fűtési funkción felül lehetővé teszi az előmelegítés elindítását is, 
ami garantálja a HMV hőcserélőben található melegvíz hőmérsékletének fenntartását, így melegvíz vételezéskor csökken a várakozási idő. A rendszernyomás 
kijelzőnek köszönhetően, a Residence Condens kazánok még egyszerűbb és egyszerűen értelmezhető, felhasználóbarát készülékek.

Egyszerű vezérlőparancsok

TÁVVEZÉRELHETŐ
A Residence Condens kazánok klasszikus beltéri termosztáthoz is csatlakoztathatók. Az 
igényesebb felhasználók részére távvezérlő is rendelkezésre áll, amely egyszerű és hatékony 
módon egyesíti a tradicionális beállításokat és a heti termosztát funkciót. 
A távvezérlő opcionális tartozék, és többféle kényelmi szinten teszi lehetővé a kazán 
programozását a napi idősávok függvényében, továbbá egy „szabadság” funkciót is 
tartalmaz. Minden funkciót a két központi gombbal lehet beállítani.

ÁLLAPOTJELZŐ 
LED LÁMPA

HMV HŐMÉRSÉKLET 
SZABÁLYOZÁS

FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET 
SZABÁLYOZÁS

TÉLI ÜZEMMÓD 
ELŐFŰTÉSSEL

ÜZEMMÓD 
VÁLASZTÓKAPCSOLÓ

DIGITÁLIS KIJELZŐ
RENDELLENESSÉGET JELZŐ  

LED LÁMPA

MÓDOSÍTÓ GOMB::
lehetővé teszi a kiválasztott 

paraméter módosítását

FUNKCIÓ KIVÁLASZTÓ GOMB:
lehetővé teszi az üzemmód 
kiválasztását



MŰSZAKI ADATOK
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RESIDENCE CONDENS

Kazán modell 25 KIS 30 KIS 35 KIS 30 IS

Fűtési energetikai osztály A A A A

HMV energetikai osztály A A A -

Terhelési profil XL XL XL -

Égéstér zárt zárt zárt zárt

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

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

Névleges hőteljesítmény (80°–60°) kW 19,6 24,5 33,7 24,5

Névleges hőteljesítmény (50°–30°) kW 21,1 26,5 36,7 26,5

Csökkentett hőterhelés kW 6,0 6,0 7,0 6,0

Csökkentett hőteljesítmény (80°–60°) kW 5,9 5,9 6,8 5,9

Csökkentett hőteljesítmény (50°–30°) kW 6,4 6,4 7,5 6,4

HMV

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

Hőteljesítmény maximumon kW 25,0 30,0 34,6 30,0

Csökkentett hőterhelés kW 6,0 6,0 7,0 6,0

Hőteljesítmény minimumon kW 6,0 6,0 7,0 6,0

HATÁSFOK

Hasznos hatásfok Pn max. (80°–60°) % 98,2 97,9 97,3 97,9

Hasznos hatásfok Pn min. (80°–60°) % 97,9 97,9 97,8 97,9

Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 47°) % 103,4 103,5 102,7 103,5

Égési hatásfok az elemző csatlakozónál (80÷60°) % 98,5 98,2 97,2 97,5

Hasznos hatásfok Pn max. (50°–30°) % 105,7 106,0 106,1 106,0

Hasznos hatásfok Pn min. (50°–30°) % 107,3 107,3 107,3 107,3

Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 30°) % 109,6 109,6 109,1 109,6

Max. felvett elektromos teljesítmény W 88,0 102,0 99,0 88,0

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

Védelmi fokozat IP X5D X5D X5D X5D

FŰTÉS

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

Fűtési vízhőmérséklet kiválasztási tartomány (+/- 3°C) °C 20–80 20–80 20–80 20–80

Tágulási tartály l 8,0 9,0 10,0 9,0

HMV

Max. nyomás bar 6,0 6,0 6,0 -

Meleg víz előállítás Δt+25 °C-kal l/perc 14,3 17,2 19,8 -
Meleg víz előállítás Δt+30 °C-kal l/perc 11,9 14,3 16,5 -
Meleg víz előállítás Δt+35 °C-kal l/perc 10,2 12,3 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 11,0 13,0 15,0 -

CSATLAKOZÁSOK

Gázbekötés Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

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

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

FÜSTGÁZKIVEZETÉS

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

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

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

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

Kéménycsatlakozó (osztott) 80 Ø 80,0 80,0 80,0 80,0

Max. hossz egyenes vonalban (osztott) m 53+53 42+42 26+26 42+42

MÉRETEK ÉS SÚLY

A kazán méretei (MaxSzéxMé) mm 780x400x358 780x400x358 845x450x358 845x450x358

Kazán nettó tömeg kg 39,0 40,0 43,0 38,0



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.


