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Residence Condens 50 IS

- Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
- Extrudált alumínium kondenzációs hőcserélő
- Alacsony NOx-kibocsátás – 5-ös osztályú (EN 483), 

a környezet megóvását elősegítő, ökológiai szempontból 
a legjobb európai besorolás
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Kód Leírás

45,78 49,91 9 – 47 97,4 106,2 108 A 20105547 RESIDENCE CONDENS 50 IS
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A Residence Condens 50 IS az egyik legjobb energiahatékonyságú, kondenzációs fali kazán. 
Egy hagyományos kazánnal szemben akár 35%-kal csökkenti az üzemi költségeket csúcstechnológiai megoldásainak köszönhetően, amelyek 
lehetővé tették a kiemelkedő hatékonyság elérését és az 5-ös (legmagasabb) NOx-kibocsátási osztályba való besorolását.
A NÉVLEGES TARTOMÁNY tanúsítása lehetővé teszi a kazán teljesítményének a gázfogyasztásban jelentős megtakarítást eredményező, a rendszer 
valós hőigényéhez való hozzáillesztését. A beépített kazánszivattyút, valamint a fő központi fűtéskörhöz való, opcionális tartozékként kapható 
második szivattyút közvetlenül a kazán vezérlőkártyája kezeli. 
A teljes egészében extrudált alumíniumból készült korszerű hőcserélő kiváló hőátadást, valamint magas hatékonyságot és hosszú élettartamot 
biztosít.
A készülékhez kapható speciális tartozékok lehetővé teszik a RESIDENCE CONDENS 50 IS épületen belüli tetszőleges, épületen kívül pedig meg-
felelően védett helyen való felszerelését. A szabályozás intelligens kezelőfelülete – amely a telepítést végző szakembernek nagyszámú beállítási 
lehetőséget nyújt – a végfelhasználónak felhasználóbarát környezetet biztosít.
A kompakt méretek és az alacsony tömeg révén a készülék ideális választás lehet egy régi készülék lecserélésekor, akár szűk hely esetén is. 

- Beépített hőmérséklet-szabályozás (alapfelszerelésként szállított kültéri hőérzékelő-készlettel)
- Megfelelő védettség esetén kültéren is felszerelhető
- Fő központifűtés-kör és HMV-tartály szabályozása, NTC-ellenállásos érzékelővel vagy hagyományos termosztáttal, illetve opcionális tartozékokkal
- IPX5D elektromos védelem 
- (Opcionális) folyékonygáz-készlettel folyékonygáz-üzeművé alakítható
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RESIDENCE CONDENS 50 IS 764 553 284 80 39
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Leírás Kód

HIDRAULIKUS TARTOZÉKOK ÉS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK – EGYKÉSZÜLÉKES KIALAKÍTÁS

Csapok ISPESL (*) biztonsági berendezések nélküli rendszerhez 20028472

ISPESL (*) hidraulikus elosztó (egykészülékes kialakítás) 20028473

ISPESL (*) biztonsági készlet     20028474 

Biztonsági elzáró gázszelep 20043895

Hidraulikus elosztó / leválasztó készlet (egykészülékes kialakítás) 20028475

3 utas szelep készlet HMV-tartályhoz (egykészülékes kialakítás) 20028476

Második szivattyúkészlet fő központi fűtéshez (**)

ELEKTROMOS TARTOZÉKOK ÉS ILLESZTŐK – EGYKÉSZÜLÉKES KIALAKÍTÁS

HMV aljzati hőérzékelője (3 m-es vezeték) 1220599

REC07 távoli kezelőpanel  1221169

REC08 távoli kezelőpanel  20001248

Határérték-termosztát alacsony hőmérsékletű rendszerhez 1220639

FÜSTCSATORNA-TARTOZÉKOK – EGYKÉSZÜLÉKES KIALAKÍTÁS

Kondenzvízszifon fagyvédő készlete 20029862

Légbeszívó készlet B23 típusú berendezésekhez (***) 20028478

Füstcsatorna-adapterkészlet: 80-80 -> 60/100 20028027

Füstcsatorna-adapterkészlet: 80-80 -> 80/125 20028029

(*) ISPESL = olaszországi biztonsági tanúsító intézet. Az ISPESL szerinti biztonsági berendezések csak Olaszországban kötelezők. 
(**) Méretezési tanácsért forduljon az értékesítés-előkészítési osztályhoz.
(***) Más füstcsatorna-kialakítások is lehetségesek, mivel ez a kazán számos egyéb „B” és „C” kategóriájú típushoz való jóváhagyással rendelkezik.

KÜLÖNLEGES KÉSZLETEK ÉS TARTOZÉKOK
A Riello által kifejlesztett készlet- és tartozékcsalád a Residence Condens 50 IS egyéni telepítési igények szerinti különböző kialakítására biztosít 
lehetőséget. A Riellótól – mint egyetlen szállítótól – történő beszerzések előnye a komponensek egymáshoz való tökéletes illeszkedése, valamint a 
maximális kényelem és megtakarítás.




