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Dujiniai katilai

Kondensacinis katilas PANTERA
CONDENS 25 KKV
Nuolatinė kaina: 1.370,00 €
Speciali Kaina: 1.094,25 €
PANTERA CONDENS 25 KKV
Modelio parametrai:
Prekės kodas: 25KKV
Galia: 19,6kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas momentinis
Naudingumo koeficientas:108,4%
Dūmtraukio diametras: 60/100mm
Aukštis/plotis/gylis: 740/418/344mm
Nerūdijančio plieno šilumokaitis
Naudingumo koeﬁcientas - iki 109,5%
Buitinio šilto vandens paruošimas plokšteliniame
šilumokaityje
Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių
ir lauko temperatūros daviklį
Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas
Tolygi galingumo moduliacija
Automatinė gedimų diagnostikos sistema
Ypač gerai dirba šildymo sistemose kuriose
reikalinga neaukšta vandens temperatūra (iki 50 °C)
Lengvesniam katilo prijungimui numatytas pajungimo
rėmas
Sužinoti daugiau

Protherm GEPARDAS 23 MTV
(Turbo)
Nuolatinė kaina: 877,00 €
Speciali Kaina: 613,00 €
GEPARDAS 23 MTV
Modelio parametrai:
Prekės kodas: 23MTV19
Galia: 10,7-23,3kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas: plokštelinis šilumokaitis
Naudingumo koeficientas: 93,2(%)
Aukštis / plotis / gylis: 742/410/311
Naudingumo koeficientas iki 93%
Buitinio šilto vandens ruošimas atskirame
šilumokaityje
Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
(reikalingas pakeitimo komplektas)
Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių ir
lauko temperatūros daviklį
Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas
Tolygi galingumo moduliacija
Automatinė gedimų diagnostikos sistema
Lengvesniam katilo prijungimui numatytas pajungimo
rėmas
Aukšto techninio lygio katilas už nedidelę kainą
Sužinoti daugiau
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CerapurComfort ZSBR 16-3E
CerapurSmart ZSB 14-3CE
Nuolatinė kaina: 1.255,78 €
Speciali Kaina: 879,05 €
CerapurSmart ZSB 14-3C
Dujinis kondensacinis katilas šildymui ir karštam vandeniui
ruošti
Patrauklus kainos ir kokybės santykis
Didelė gama FX serijos reguliatorių galinčių valdyti katilą
bei šildymo sistemą-tinkamas pasirinkimas Jūsų būstui
Modelio parametrai:
Galia: 3,7 - 14,2kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas: su papildomu karšto vandens
bakeliu
Aukštis / plotis / gylis: 850/400/370
Svoris: 41,0kg
Nedideli gabaritai ir mažas svoris, lengvai
sumontuojamas
Naudingumo koeficientas - 108%
Paprastai valdomas
Modernus dizainas ir tyliai dirbantis
Automatikos programos užrakinimo funkcija
Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo
prietaisas
Karšto vandens paruošimas šildant pratekantį srautą
arba prijungus talpą karštam vandeniui ruošti
Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX
serijos programuojami reguliatoriai
Bosch Heatronic III elektroninis valdymas
Naudojant FX serijos reguliatorius,galima valdyti
saulės kolektorių sistemą
Sužinoti daugiau

Nuolatinė kaina: 2.251,00 €
Speciali Kaina: 1.575,70 €
CerapurComfort ZSBR 16-3E
ZSBR – katilai, prijungiami prie šilto vandens paruošimo
bakelio
ZWBR – universalūs katilai
Modelio parametrai:
Galia: 3,7 - 15,9kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas: su papildomu karšto vandens
bakeliu
Aukštis / plotis / gylis: 850/400/350
Svoris: 50,0kg
Didelio ekonomiškumo kondensacinis katilas šildymui ir
karšto vandens paruošimui
Aukščiausia karšto vandens paruošimo kokybė- trys
žvaigdės pagal(EN 13203)
Nedideli gabaritai ir svoris,lengai sumontuojamas
Ergonomiški valdikliai,pasirinktina displėjaus kalba
lietuvių
Modernus dizainas, labai tyliai dirba
Automatikos programos užrakinimo funkcija
Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo
prietaisas
Karšto vandens paruošimas šildant pratekantį srautą
arba prijungus talpą karštam vandeniui ruošti
Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX
serijos programuojami reguliatoriai
Bosch Heatronic III elektroninis valdymas
Naudojant FX serijos temperatūros
reguliatorius,galima valdyti saulės kolektorių sistemą
Sužinoti daugiau
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CerapurModul - Smart ZBS
22/75S-3 SE
Nuolatinė kaina: 2.877,27 €
Speciali Kaina: 2.157,95 €
CERAPURMODUL-Smart ZBS 22/75S-3 SE
ZBS – katilai su integruota karšto vandens talpa
Ekonomiškas dujinis kondensacinis šildymo ir karšto
vandens paruošimo katilas
Didelis karšto vandens paruošimo komfortas
Aukštas naudingumo koeficientas ir prieinama kaina - visa
tai daro ši katilą vienu patraukliausių katilų šildymui ir
karšto vandens paruošimui
Kompaktiški gabaritai leidžia atlikti instaliaciją nišose
sutaupant vietos
Modelio parametrai:

CERAPURMODUL-Solar ZBS
30/210-3 Solar MA
Nuolatinė kaina: 5.690,06 €
Speciali Kaina: 4.702,53 €
CerapurModul - Solar ZBS 30/210-3
ZBS – katilai su integruota karšto vandens talpa
Jeigu jums reikalinga efektyvi saulės energijos naudojimo
sistema kartu su kondensaciniu katilu šildymui ir karštam
vandeniui ruošti tai pats geriausiais pasirinkimas
CERAPURMODUL-Solar.
Pasirinkę CERAPURTMODUL-Solar,jūs gausite kokybišką
kondensacinio tipo šildymo įrenginį, visiškai sukomplektuotą
eksploatavimui kartu su saulės energijos kolektoriais.
Modelio parametrai:

Galia: 21,6kW
Dūmų šalinimas: turbo
Galia: 30,6kW
Vandens ruošimas integruotoje karšto vandens talpoje
Dūmų šalinimas: turbo
Aukštis / plotis / gylis: 1742/440/465
Vandens ruošimas integruotoje karšto vandens talpoje
Svoris: 66,0kg
Aukštis / plotis / gylis: 1860/600/600
Svoris: 171,0kg
Didelis naudingumo koeficientas
Maža degimo produktų emisija
Katile integruota saulės kolektorių valdymo
Aukštos kokybės ir prieinamos kainos santykis
automatika bei saulės energiją naudojanti karšto
Tinka šildymui žemos temperatūros srautu
vandens paruošimo talpa patenkina didžiausius karšto
(pvz.grindų šildymui)
vandens poreikius
Aukštas karšto vandens paruošimo komfortas
Kondensacine technologija užtikrina mažesnes dujų
integruotoje katile talpoje
sąnaudas šildymui
(75 litrų sluoksniavimosi tipo talpa = tradicinei 150
Pagal šildymo sistemos tipą galima parinkti patalpos
litrų talpai)
temperatūros arba lauko temperatūros valdomus
Prioritetinis karšto vandens paruošimo režimas
reguliatorius
Įmontuotas trijų pakopų šildymo
Galimos įvairios oro padavimo/degimo produktų
A klasę atitinkantis talpos šildymo siurblys
šalinimo kombinacijos
Prietaisas su uždara degimo kamera,
Modernus dizainas,paprastas ir greitas prijungimas
galimi įvairūs degimo produktų šalinimo būdai
prie šildymo sistemos
Nepertraukiamai reguliuojamas galingumas
Sužinoti daugiau
(liepsnos moduliacija)
Paprastai ir greitai sumontuojamas
Sužinoti daugiau
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CerapurMaxx ZBR 70-3
Nuolatinė kaina: 3.798,00 €
Speciali Kaina: 2.658,60 €
CerapurMaxx ZBR 70-3
ZBR – bazinės komplektacijos katilai
Modelio parametrai:

Suprapur KBR 120…280-3A

Nuolatinė kaina: 10.528,00 €
Speciali Kaina: 7.896,00 €
UŽSAKOMA PREKĖ
Galia: 13,0- 69,5 kW
KBR – katilai su bazine įranga
Dūmų šalinimas: turbo
Didelio galingumo ant grindų pastatomi kondensaciniai
Aukštis / plotis / gylis: 980/520/465
katilai.
Svoris: 70,0kg
Skirti daugiabučių namų ir visuomeninių objektų šildymui ir
Keraminis degiklis, aliuminio-silicio lydinio
karšto vandens paruošimui.
šilumokaitis
Galimos dviejų katilų kaskados iki 560 kW galingumo.
Lengvai valdomas prietaisas dėka temperatūros
Apšildomas plotas iki 7000 m2.
reguliatorių
Efektyvus šildymo katilas,naudingumo koeficientas Tyliai veikiantis
109%
Pasižymi mažomis degimo produktų emisijomis
Tinka šildymui žemos temperatūros srautu(grindų
Lengvai ir greitai sumontuojamas
šildymui)
Prie sienos tvirtinamas kondensacinis dujinis katilas
Galingumas šildymui 120, 160, 200, 240 ir 280 kW
Kūrenamas gamtinėmis dujomis,galima perkonstruoti Galimi katilų kaskadai
darbui suskystintomis dujomis
Galingumo moduliacija šildymui ir karštam vandeniui
Galima sujungti į katilų kaskadą
ruošti
Nepertraukiamas galingumo reguliavimas šildymui ir Tinka Junkers FX serijos valdikliai
karšto vandens paruošimui
Galima prijungti saulės kolektorius
Didelio galingumo prie sienos tvirtinami kondensaciniai
Pasižymi mažomis degimo produktų emisijomis
katilai.
Ilgaamžis aliuminio -silicio lydinio šilumokaitis
Skirti daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių objektų Nerūdijančio plieno degiklis su išankstiniu oro dujų
šildymui ir karšto vandens paruošimui.
pamaišymu
Alternatyva didelio galingumo pastatomiems katilams.
Katilas tiekiamas pilnai surinktas
Katilus montuojant į kaskadą gaunamas 360 kW galingumas Sužinoti daugiau
kurio užtenka apšildyti iki 4800 m2 ploto.
Sužinoti daugiau
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Supramax K180...306-8
0,00 €
UŽSAKOMA PREKĖ
Supramax K180...306-8
Dujiniai ketinių sekcijų šildymo katilai
Dujiniai ketiniai šildymo katilai kurių galingumai nuo 144 kW
iki 306 kW. Katilų kaskado galingumas iki 1020 kW.
Atmosferinis degiklis,aukštas naudingumo
koeficientas,ekonomiškas, katilai komplektuojami su lauko
temperatūros valdoma automatika. Skirtas visuomeninių,
pramoninių pastatų šildymui.
Ketaus sekcijų šilumokaitis
Naudingumo koeficientas iki 93%
Dvipakopis atmosferinis degiklis
Dujų uždegimo automatas,jonizacinė liepsnos kontrolė
Katilas komplektuojamas su programuojamu
skaitmeniniu mikroprocesoriniu valdymo skydeliu
TAC-Bus
Prioritetinis karšto vandens paruošimo įjungimas
Automatika standartiškai valdo vieną šildymo kontūrą,
karšto vandens paruošimo kontūrą,bei cirkuliacinį
siurblį
Šildymo kontūrų kiekio išplėtimo galimybė (priedai
MM1 ir MM2)
Katilas tiekiams šešiose pakuotėse,katilo ketinio
šilumokaičio sekcijas reikia surinkti
Katilus sujungus į kaskadą gaunamas iki 1020kW
galingumas
Sužinoti daugiau

Protherm PANTERA 30 KTV (Turbo)
Nuolatinė kaina: 1.104,00 €
Speciali Kaina: 750,11 €
PANTERA 30 KTV
Modelio parametrai:
Prekės kodas: 30KTV19
Galia: 10,4-29,6kW
Dūmų šalinimas: turbo
Naudingumo koeficientas: 91,1(%)
Dūmtraukio diametras: 60/100mm
Aukštis / plotis / gylis: 742/410/311
Naudingumo koeﬁcientas iki 92 %
Buitinio šilto vandens paruošimas įmontuotame plokšteliniame
šilumokaityje
Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
(reikalingas pakeitimo komplektas)
Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių ir lauko temperatūros
daviklį
Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas
Tolydi galingumo moduliacija - išplėsta automatinė gedimų
diagnostika
Funkcija “Komfortas”, ruošiant buitinį šiltą vandenį
Ypač modernus katilas
Sužinoti daugiau

Kondensacinis katilas PANTERA
CONDENS 30 KKO
Nuolatinė kaina: 1.530,00 €
Speciali Kaina: 1.133,00 €
PANTERA CONDENS 30 KKO
Modelio parametrai:
Prekės kodas: 30KKO
Galia: 32,8 kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas su papildomu boileriu
Naudingumo koeficientas: 109,5%
Dūmtraukio diametras: 60/100mm
Aukštis/plotis/gylis: 740/418/344mm
Nerūdijančio plieno šilumokaitis
Naudingumo koeﬁcientas - iki 109,5%
Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje
Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis
dujomis
Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių
ir lauko temperatūros daviklį
Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas
Tolygi galingumo moduliacija
Automatinė gedimų diagnostikos sistema
Ypač gerai dirba šildymo sistemose kuriose
reikalinga
neaukšta vandens temperatūra (iki 50 °C)
Lengvesniam katilo prijungimui numatytas
pajungimo rėmas
Sužinoti daugiau

Pastatomas dujinis kondensacinis katilas Lev 25
KKZ 90
Nuolatinė kaina: 3.020,00 €
Speciali Kaina: 2.265,00 €
LEV 25 KKZ 90
Modelio parametrai:
Prekės kodas: 25 KKZ 90
Galia: 25 kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas įmontuotame vandens šildytuve
Naudingumo koeficientas: 109%
Dūmtraukio diametras: 60/100mm
Aukštis/plotis/gylis: 1320/600/693mm
Nerūdijančio plieno šilumokaitis
Naudingumo koeﬁcientas - iki 109%
Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje
Gali dirbti su gamtinėmis dujomis
Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių
ir lauko temperatūros daviklį
Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas
Tolygi galingumo moduliacija
Automatinė gedimų diagnostikos sistema
Ypač gerai dirba šildymo sistemose kuriose reikalinga
neaukšta vandens temperatūra (iki 50 °C)
Lengvesniam katilo transportavimui dujinį katilą galima išardyti į dvi
dalis
Sužinoti daugiau
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Ceraclass ZW 14-2 DH AE 23
Nuolatinė kaina: 848,97 €
Speciali Kaina: 694,28 €
Ceraclass ZS/ZW 14-2 DH KE
ZS… – katilai šildymui ir šilto vandens paruošimo bakeliui
prijungti
ZW… – universalūs katilai
Modelio parametrai:
Galia: Šildymo galingumas – 14kW,karšto vandens paruošimo
galingumas – 24kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas: momentinis
Aukštis / plotis / gylis: 700/400/298
Svoris: 33kg
Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių
Automatinė gedimų diagnostikos sistema
Aukšto techninio lygio katilas už nedidelę kainą
Ceraclass mažiausias savo galios grupėje prie sienos
tvirtinamas katilas. Skirtas butų ir nedidelių privačių namų
(iki 150 m2 ploto)šildymui ir karšto vandens paruošimui.
Ergonomiška išvaizda,paprastas valdymas,galima pajungti
prie katilo patalpos temperatūros reguliatorius.
Sužinoti daugiau

Junkers Ceraclass SMART ZWA
24-2 KE 23
Nuolatinė kaina: 880,00 €
Speciali Kaina: 616,00 €
CeraclassSmart ZSA/ZWA 24-2 K
ZS… – katilai šildymui ir šilto vandens paruošimo bakeliui
prijungti
ZW… – universalūs katilai
Modelio parametrai:
Galia: 7,8 - 24kW
Dūmų šalinimas: į kaminą
Vandens ruošimas: momentinis
Dūmtraukio diametras: 130mm
Aukštis / plotis / gylis: 750/400/355
Svoris: 33kg
Karšto vandens paruošimo kokybė – dvi žvaigždės
pagal (EN 13203)
Maži gabaritai ir svoris, paprastas montavimas
Ergonomiški valdymo elementai, LED tipo klaidų
diagnostinė sistema
Modernus dizainas ir tylus darbas
Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo
prietaisas
CeraclassSmart skirtas butams ir privatiems namams (iki
280 m2) šildyti bei paruosti karštą vandenį.
Sužinoti daugiau

CeraclassExcellence ZWC 28-3 MFK E 23

CeraclassExcellence ZWC 24-3 MFK E 23

Nuolatinė kaina: 1.267,00 €
Speciali Kaina: 886,90 €
CeraclassExcellence ZWC 28-3 MFK E 23
ZW… – universalūs katilai
Modelio parametrai:

Nuolatinė kaina: 1.150,00 €
Speciali Kaina: 805,00 €
CeraclassExcellence ZWC 24-3 MFK E 23
ZW… – universalūs katilai
Modelio parametrai:

Galia: 8,6 - 28,1kW
Dūmų šalinimas: kaminas
Vandens ruošimas: momentinis
Dūmtraukio diametras: 130mm
Aukštis / plotis / gylis: 850/400/370
Svoris: 38,8kg
Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros
programuojami reguliatoriai
Bosch Heatronic III elektroninis valdymas
Modernus dizainas ir tylus darbas
Automatikos programos užrakinimo funkcija
Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo prietaisas

Galia: 7,3 - 24kW
Dūmų šalinimas: kaminas
Vandens ruošimas: momentinis
Dūmtraukio diametras: 130mm
Aukštis / plotis / gylis: 850/400/370
Svoris: 36,6kg
Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros
programuojami reguliatoriai
Bosch Heatronic III elektroninis valdymas
Modernus dizainas ir tylus darbas
Automatikos programos užrakinimo funkcija
Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo prietaisas

CeraclassExcellence aukščiausius reikalavimus šildymui ir karšto
vandens paruošimui tenkinantis prietaisas, privatiems būstams ar
patalpoms kurių plotas nuo 250 iki 400 m2
Sužinoti daugiau

CeraclassExcellence aukščiausius reikalavimus šildymui ir karšto
vandens paruošimui tenkinantis prietaisas, privatiems būstams ar
patalpoms kurių plotas nuo 250 iki 400 m2
Sužinoti daugiau
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CerapurSmart ZSB 22-3CE
Nuolatinė kaina: 1.521,41 €
Speciali Kaina: 1.064,73 €
CerapurSmart ZSB 22-3C
Dujinis kondensacinis katilas šildymui ir karštam vandeniui
ruošti
Patrauklus kainos ir kokybės santykis
Didelė gama FX serijos reguliatorių galinčių valdyti katilą
bei šildymo sistemą-tinkamas pasirinkimas Jūsų būstui
Modelio parametrai:
Galia: 8,1 - 20,4kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas: su papildomu karšto vandens
bakeliu
Aukštis / plotis / gylis: 850/400/370
Svoris: 41,0kg
Nedideli gabaritai ir mažas svoris, lengvai
sumontuojamas
Naudingumo koeficientas - 108%
Paprastai valdomas
Modernus dizainas ir tyliai dirbantis
Automatikos programos užrakinimo funkcija
Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo
prietaisas
Karšto vandens paruošimas šildant pratekantį srautą
arba prijungus talpą karštam vandeniui ruošti
Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX
serijos programuojami reguliatoriai
Bosch Heatronic III elektroninis valdymas
Naudojant FX serijos reguliatorius,galima valdyti
saulės kolektorių sistemą
Sužinoti daugiau

CerapurSmart ZWB 28-3CE
Nuolatinė kaina: 1.549,50 €
Speciali Kaina: 1.084,65 €
CerapurSmart ZWB 28-3C
Dujinis kondensacinis katilas šildymui ir karštam vandeniui
ruošti
Patrauklus kainos ir kokybės santykis
Didelė gama FX serijos reguliatorių galinčių valdyti katilą
bei šildymo sistemą-tinkamas pasirinkimas Jūsų būstui
Modelio parametrai:
Galia: 8,1 - 21,8kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas: momentinis (galia 27,4kw)
Aukštis / plotis / gylis: 850/400/370
Svoris: 44,0kg
Nedideli gabaritai ir mažas svoris, lengvai
sumontuojamas
Naudingumo koeficientas - 108%
Paprastai valdomas
Modernus dizainas ir tyliai dirbantis
Automatikos programos užrakinimo funkcija
Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo
prietaisas
Karšto vandens paruošimas šildant pratekantį srautą
Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX
serijos programuojami reguliatoriai
Bosch Heatronic III elektroninis valdymas
Naudojant FX serijos reguliatorius,galima valdyti
saulės kolektorių sistemą
Sužinoti daugiau
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CerapurComfort ZSBR 28-3E
Nuolatinė kaina: 2.350,00 €
Speciali Kaina: 1.645,00 €
CerapurComfort ZSBR 28-3E
ZSBR – katilai, prijungiami prie šilto vandens paruošimo
bakelio
ZWBR – universalūs katilai
Modelio parametrai:
Galia: 7,1 - 27,7kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas: su papildomu karšto vandens
bakeliu
Aukštis / plotis / gylis: 850/400/350
Svoris: 50,0kg
Didelio ekonomiškumo kondensacinis katilas šildymui ir
karšto vandens paruošimui
Aukščiausia karšto vandens paruošimo kokybė- trys
žvaigdės pagal(EN 13203)
Nedideli gabaritai ir svoris,lengai sumontuojamas
Ergonomiški valdikliai,pasirinktina displėjaus kalba
lietuvių
Modernus dizainas, labai tyliai dirba
Automatikos programos užrakinimo funkcija
Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo
prietaisas
Karšto vandens paruošimas šildant pratekantį srautą
arba prijungus talpą karštam vandeniui ruošti
Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX
serijos programuojami reguliatoriai
Bosch Heatronic III elektroninis valdymas
Naudojant FX serijos temperatūros
reguliatorius,galima valdyti saulės kolektorių sistemą
Sužinoti daugiau

CerapurComfort ZWBR 35-3E
Nuolatinė kaina: 2.400,00 €
Speciali Kaina: 1.680,00 €
CerapurComfort ZSBR 28-3E
ZSBR – katilai, prijungiami prie šilto vandens paruošimo
bakelio
ZWBR – universalūs katilai
Modelio parametrai:
Galia: 10,2 - 35,3kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas: momentinis
Aukštis / plotis / gylis: 850/400/350
Svoris: 50,0kg
Didelio ekonomiškumo kondensacinis katilas šildymui ir
karšto vandens paruošimui
Aukščiausia karšto vandens paruošimo kokybė- trys
žvaigdės pagal(EN 13203)
Nedideli gabaritai ir svoris,lengai sumontuojamas
Ergonomiški valdikliai,pasirinktina displėjaus kalba
lietuvių
Modernus dizainas, labai tyliai dirba
Automatikos programos užrakinimo funkcija
Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo
prietaisas
Karšto vandens paruošimas šildant pratekantį srautą
arba prijungus talpą karštam vandeniui ruošti
Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX
serijos programuojami reguliatoriai
Bosch Heatronic III elektroninis valdymas
Naudojant FX serijos temperatūros
reguliatorius,galima valdyti saulės kolektorių sistemą
Sužinoti daugiau
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CERAPURCOMFORT ZBR 35-3A

CERAPURCOMFORT ZBR 42-3A

Nuolatinė kaina: 2.200,00 €
Speciali Kaina: 1.540,00 €
CerapurComfort ZBR 35-3A
ZBR – bazinės komplektacijos katilai
Modelio parametrai:

Nuolatinė kaina: 2.400,00 €
Speciali Kaina: 1.680,00 €
CerapurComfort ZBR 35-3A
ZBR – bazinės komplektacijos katilai
Modelio parametrai:

Galia: 10,2- 35,3kW
Dūmų šalinimas: turbo
Aukštis / plotis / gylis: 850/400/350
Svoris: 40,0kg

Galia: 10,2- 40,8kW
Dūmų šalinimas: turbo
Aukštis / plotis / gylis: 850/400/350
Svoris: 40,0kg

Nedideli gabaritai ir svoris,lengai sumontuojamas
Ergonomiški valdikliai,pasirinktina displėjaus kalba
lietuvių
Modernus dizainas, labai tyliai dirba
Automatikos programos užrakinimo funkcija
Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX
serijos programuojami reguliatoriai
Bosch Heatronic III elektroninis valdymas
Naudojant FX serijos temperatūros
reguliatorius,galima valdyti saulės kolektorių sistemą
Sužinoti daugiau

Nedideli gabaritai ir svoris,lengai sumontuojamas
Ergonomiški valdikliai,pasirinktina displėjaus kalba
lietuvių
Modernus dizainas, labai tyliai dirba
Automatikos programos užrakinimo funkcija
Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX
serijos programuojami reguliatoriai
Bosch Heatronic III elektroninis valdymas
Naudojant FX serijos temperatūros
reguliatorius,galima valdyti saulės kolektorių sistemą
Sužinoti daugiau

CerapurModul ZBS 22/150S-3MA
CerapurMaxx ZBR 100-3
Nuolatinė kaina: 4.496,00 €
Speciali Kaina: 3.147,20 €
CerapurMaxx ZBR 100-3
ZBR – bazinės komplektacijos katilai
Modelio parametrai:
Galia: 19,0- 99,5kW
Dūmų šalinimas: turbo
Aukštis / plotis / gylis: 980/520/465
Svoris: 70,0kg
Ekonomiškas nes naudingumo koeficientas siekia - 110%
Keraminis degiklis, aliuminio-silicio lydinio šilumokaitis
Lengvai valdomas prietaisas dėka temperatūros reguliatorių
Tyliai veikiantis
Pasižymi mažomis degimo produktų emisijomis
Lengvai ir greitai sumontuojamas
Prie sienos tvirtinamas kondensacinis dujinis katilas
Kūrenamas gamtinėmis dujomis,galima perkonstruoti darbui
suskystintomis dujomis
Galima sujungti į katilų kaskadą
Nepertraukiamas galingumo reguliavimas šildymui ir karšto
vandens paruošimui
Didelio galingumo prie sienos tvirtinami kondensaciniai katilai.
Skirti daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių objektų šildymui ir
karšto vandens paruošimui.
Alternatyva didelio galingumo pastatomiems katilams.
Katilus montuojant į kaskadą gaunamas 360 kW galingumas kurio
užtenka apšildyti iki 4800 m2 ploto.
Sužinoti daugiau

Nuolatinė kaina: 3.545,04 €
Speciali Kaina: 2.658,78 €
CerapurModul ZBS 22/150S-3MA
ZBS – katilai su integruota karšto vandens talpa
Ekonomiškas dujinis kondensacinis šildymo ir karšto vandens paruošimo
katilas
Didelis karšto vandens paruošimo komfortas
Aukštas naudingumo koeficientas ir prieinama kaina - visa tai daro ši katilą
vienu patraukliausių katilų šildymui ir karšto vandens paruošimui
Kompaktiški gabaritai leidžia atlikti instaliaciją nišose sutaupant vietos
Modelio parametrai:
Galia: 21,6kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas integruotoje karšto vandens talpoje
Aukštis / plotis / gylis: 1770/600/600
Svoris: 123,0kg
Didelis naudingumo koeficientas
Maža degimo produktų emisija
Aukštos kokybės ir prieinamos kainos santykis
Tinka šildymui žemos temperatūros srautu
(pvz.grindų šildymui)
Aukštas karšto vandens paruošimo komfortas integruotoje katile
talpoje
(150 litrų talpa)
Prioritetinis karšto vandens paruošimo režimas
Prietaisas su uždara degimo kamera,
galimi įvairūs degimo produktų šalinimo būdai
Nepertraukiamai reguliuojamas galingumas
(liepsnos moduliacija)
Paprastai ir greitai sumontuojamas
Sužinoti daugiau
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CerapurModul ZBS 30/150S-3MA
Nuolatinė kaina: 3.836,17 €
Speciali Kaina: 2.877,13 €
CerapurModul ZBS 30/150S-3MA
ZBS – katilai su integruota karšto vandens talpa
Ekonomiškas dujinis kondensacinis šildymo ir karšto vandens
paruošimo katilas
Didelis karšto vandens paruošimo komfortas
Aukštas naudingumo koeficientas ir prieinama kaina - visa tai
daro ši katilą vienu patraukliausių katilų šildymui ir karšto
vandens paruošimui
Kompaktiški gabaritai leidžia atlikti instaliaciją nišose
sutaupant vietos
Modelio parametrai:
Galia: 30,6kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas integruotoje karšto vandens talpoje
Aukštis / plotis / gylis: 1770/600/600
Svoris: 128,0kg
Didelis naudingumo koeficientas
Maža degimo produktų emisija
Aukštos kokybės ir prieinamos kainos santykis
Tinka šildymui žemos temperatūros srautu
(pvz.grindų šildymui)
Aukštas karšto vandens paruošimo komfortas
integruotoje katile talpoje
(150 litrų talpa)
Prioritetinis karšto vandens paruošimo režimas
Prietaisas su uždara degimo kamera,
galimi įvairūs degimo produktų šalinimo būdai
Nepertraukiamai reguliuojamas galingumas
(liepsnos moduliacija)
Paprastai ir greitai sumontuojamas
Sužinoti daugiau

Buderus Logamax plus GB072 - 24
V2
Nuolatinė kaina: 1.300,94 €
Speciali Kaina: 1.105,80 €
Logamax plus GB072 - 24
Modelio parametrai:
Prekės kodas: GB072 - 24
Galia: 6,6-23,1 kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas su papildomu boileriu
Naudingumo koeficientas: 109%
Dūmtraukio diametras: 60/100mm
Aukštis/plotis/gylis: 840/440/350mm
Iš aliuminio ir silicio lydinio šilumokaitis
Naudingumo koeﬁcientas - iki 109%
Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje
Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis
dujomis
Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių
ir lauko temperatūros daviklį
Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas
Tolygi galingumo moduliacija nuo 21 iki 100%
Automatinė gedimų diagnostikos sistema
Sužinoti daugiau
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Buderus Logamax plus GB162-25
Buderus Logamax plus GB072 24K V2
Nuolatinė kaina: 1.325,29 €
Speciali Kaina: 1.126,49 €
Logamax plus GB072 - 24K
Modelio parametrai:
Prekės kodas: GB072 - 24K
Galia: 7,5-23,1 kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas momentinis
Naudingumo koeficientas: 109%
Dūmtraukio diametras: 60/100mm
Aukštis/plotis/gylis: 840/440/350mm
Iš aliuminio ir silicio lydinio šilumokaitis
Naudingumo koeﬁcientas - iki 109%
Buitinio šilto vandens paruošimas momentinis
14,1 l/min
Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis
dujomis
Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių
ir lauko temperatūros daviklį
Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas
Tolygi galingumo moduliacija nuo 21 iki 100%
Automatinė gedimų diagnostikos sistema
Sužinoti daugiau

Nuolatinė kaina: 2.327,06 €
Speciali Kaina: 1.978,00 €
Logamax plus GB162-25
Modelio parametrai:
Prekės kodas: 7746900778
Galia: 4,8 – 23,8 kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas su papildomu boileriu
Naudingumo koeficientas: 110,5%
Dūmtraukio diametras: 80/125 mm
Aukštis/plotis/gylis: 695/520/465 mm
Plazmos polimerinis šilumokaičio paviršius su „ALU
plus“ technologija nereikalaujanti mechaninio valymo
Naudingumo koeﬁcientas - iki 110,8%
Labai tylus veikimas (38 dB(A) 25 kW)
Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje
Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Automatinė gedimų diagnostikos sistema
Intelektuali reguliavimo sistema Logamatic EMS, EMS
+
Vartotojui patogus naudoti paprastai valdomas
pagrindinis reguliatorius Logamatic BC20, turintis
didelį apšviestą ekraną su gerai įskaitomais rodmenimis
Pritaikyta moderni valdymo sistema Logamatic EMS su
temperatūros jutikliu bei Logamatic 4000 leidžianti
valdyti katilus sujungtus kaskadoje
Išvykus slidinėti galėsite ramiai tęsti ir mėgautis
atostogomis naudojant modulį KM200, kurio pagalba
galėsite valdyti savo šildymo įrenginį išmaniuoju
telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuotoliniu būdu
Sužinoti daugiau

© UAB „Auksinė idėja“ Visos teisės saugomos. www.sildymokatilai.com

Šildymo katilai - Sildymokatilai.com - 12

Buderus Logamax plus GB162-35

Buderus Logamax plus GB162-45

Nuolatinė kaina: 2.431,82 €
Speciali Kaina: 2.067,04 €
Logamax plus GB162-35
Modelio parametrai:
Prekės kodas: 7746900779
Galia: 5,8 – 32,7 kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas su papildomu boileriu
Naudingumo koeficientas: 110,9%
Dūmtraukio diametras: 80/125 mm
Aukštis/plotis/gylis: 695/520/465 mm

Nuolatinė kaina: 2.486,04 €
Speciali Kaina: 2.113,13 €
Logamax plus GB162-45
Modelio parametrai:
Prekės kodas: 7746900780
Galia: 9,6 – 42,5 kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas su papildomu boileriu
Naudingumo koeficientas: 110,9%
Dūmtraukio diametras: 80/125 mm
Aukštis/plotis/gylis: 695/520/465 mm

Plazmos polimerinis šilumokaičio paviršius su „ALU
plus“ technologija nereikalaujanti mechaninio valymo
Naudingumo koeﬁcientas - iki 110,9%
Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje
Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Automatinė gedimų diagnostikos sistema
Intelektuali reguliavimo sistema Logamatic EMS,
EMS +
Vartotojui patogus naudoti paprastai valdomas
pagrindinis reguliatorius Logamatic BC20, turintis
didelį apšviestą ekraną su gerai įskaitomais
rodmenimis
Pritaikyta moderni valdymo sistema Logamatic EMS
su temperatūros jutikliu bei Logamatic 4000 leidžianti
valdyti katilus sujungtus kaskadoje
Išvykus slidinėti galėsite ramiai tęsti ir mėgautis
atostogomis naudojant modulį KM200, kurio pagalba
galėsite valdyti savo šildymo įrenginį išmaniuoju
telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuotoliniu būdu
Sužinoti daugiau

Plazmos polimerinis šilumokaičio paviršius su „ALU
plus“ technologija nereikalaujanti mechaninio valymo
Naudingumo koeﬁcientas - iki 110,9%
Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje
Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Automatinė gedimų diagnostikos sistema
Intelektuali reguliavimo sistema Logamatic EMS,
EMS +
Vartotojui patogus naudoti paprastai valdomas
pagrindinis reguliatorius Logamatic BC20, turintis
didelį apšviestą ekraną su gerai įskaitomais
rodmenimis
Pritaikyta moderni valdymo sistema Logamatic EMS
su temperatūros jutikliu bei Logamatic 4000 leidžianti
valdyti katilus sujungtus kaskadoje
Išvykus slidinėti galėsite ramiai tęsti ir mėgautis
atostogomis naudojant modulį KM200, kurio pagalba
galėsite valdyti savo šildymo įrenginį išmaniuoju
telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuotoliniu būdu
Sužinoti daugiau

Buderus LOGAMAX PLUS GB162-65

Buderus LOGAMAX PLUS GB162-80

Nuolatinė kaina: 3.526,28 €
Speciali Kaina: 2.997,34 €
LOGAMAX PLUS GB162-65
Modelio parametrai:
Prekės kodas: 7746901382
Galia: 14,2 – 60,5 kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas su papildomu boileriu
Naudingumo koeficientas: 108 %
Dūmtraukio diametras: 110/160 mm
Aukštis/plotis/gylis: 1300/520/465 mm
Naudingumo koeﬁcientas - iki 108%
Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje
Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Automatinė gedimų diagnostikos sistema
Intelektuali reguliavimo sistema Logamatic EMS, EMS +
Vartotojui patogus naudoti paprastai valdomas pagrindinis reguliatorius
Logamatic BC20, turintis didelį apšviestą ekraną su gerai įskaitomais
rodmenimis
Pritaikyta moderni valdymo sistema Logamatic EMS su temperatūros
jutikliu bei Logamatic 4000 leidžianti valdyti katilus sujungtus kaskadoje
Išvykus slidinėti galėsite ramiai tęsti ir mėgautis atostogomis naudojant
modulį KM200, kurio pagalba galėsite valdyti savo šildymo įrenginį
išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuotoliniu būdu
Sužinoti daugiau

Nuolatinė kaina: 3.878,92 €
Speciali Kaina: 3.297,08 €
LOGAMAX PLUS GB162-80
Modelio parametrai:
Prekės kodas: 7746900216
Galia: 18,9 - 80,0 kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas su papildomu boileriu
Naudingumo koeficientas: 110 %
Dūmtraukio diametras: 110/160 mm
Aukštis/plotis/gylis: 1300/520/465 mm
Naudingumo koeﬁcientas - iki 110%
Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje
Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Automatinė gedimų diagnostikos sistema
Intelektuali reguliavimo sistema Logamatic EMS, EMS +
Vartotojui patogus naudoti paprastai valdomas pagrindinis reguliatorius
Logamatic BC20, turintis didelį apšviestą ekraną su gerai įskaitomais
rodmenimis
Pritaikyta moderni valdymo sistema Logamatic EMS su temperatūros
jutikliu bei Logamatic 4000 leidžianti valdyti katilus sujungtus kaskadoje
Išvykus slidinėti galėsite ramiai tęsti ir mėgautis atostogomis naudojant
modulį KM200, kurio pagalba galėsite valdyti savo šildymo įrenginį
išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuotoliniu būdu
Sužinoti daugiau
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Buderus LOGAMAX PLUS
GB162-100
Nuolatinė kaina: 4.231,54 €
Speciali Kaina: 3.596,81 €
LOGAMAX PLUS GB162-100
Modelio parametrai:
Prekės kodas: 7746900217
Galia: 19,0 - 94,5 kW
Dūmų šalinimas: turbo
Vandens ruošimas su papildomu boileriu
Naudingumo koeficientas: 110 %
Dūmtraukio diametras: 110/160 mm
Aukštis/plotis/gylis: 1300/520/465 mm
Naudingumo koeﬁcientas - iki 110%
Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje
Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Automatinė gedimų diagnostikos sistema
Intelektuali reguliavimo sistema Logamatic EMS, EMS
+
Vartotojui patogus naudoti paprastai valdomas
pagrindinis reguliatorius Logamatic BC20, turintis
didelį apšviestą ekraną su gerai įskaitomais
rodmenimis
Pritaikyta moderni valdymo sistema Logamatic EMS su
temperatūros jutikliu bei Logamatic 4000 leidžianti
valdyti katilus sujungtus kaskadoje
Išvykus slidinėti galėsite ramiai tęsti ir mėgautis
atostogomis naudojant modulį KM200, kurio pagalba
galėsite valdyti savo šildymo įrenginį išmaniuoju
telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuotoliniu būdu
Sužinoti daugiau

Pastatomi dujiniai kondensaciniai
katilai De Dietrich C230 ECO
Nuolatinė kaina: 5.453,54 €
Speciali Kaina: 4.362,83 €
C210-85 Diematic m3

Pastatomi dujiniai kondensaciniai
katilai De Dietrich DTG 130
ECO.NOX PLUS
Nuolatinė kaina: 2.724,17 €
Speciali Kaina: 2.179,34 €
DTG 130-45
Modelio parametrai:
Galia: 45 kW
Prekės kodas: 19DTG13045
Plotis/aukštis/ilgis: 600/1100/773mm
Modeliai nuo 45 iki 114 kW galingumo
Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo
lygis
Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 110%
Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Modernus, funkcionalus dizainas
Sužinoti daugiau

Pastatomi dujiniai kondensaciniai
katilai De Dietrich C330 ECO
Nuolatinė kaina: 18.938,83 €
Speciali Kaina: 17.044,95 €
De Dietrich C330 ECO

Modelio parametrai:
Galia: 93 kW
Prekės kodas: 19C21085D
Plotis/aukštis/ilgis: 1190/1309/450mm

- Vidutinės ir didelės galios pastatomi dujiniai kondensaciniai
katilai
- Optimizuotas energijos suvartojimas vidutinės ir aukštos
galios katilinėms.
Modeliai nuo 93 iki 217 kW galingumo
- Beveik nereikalaujantys priežiūros.
Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo lygis - Taupantys vietą.
Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 109%
- Metinis efektyvumas iki 109%.
Degiklio moduliacija nuo 18 iki 100%
- Žemos teršalų emisijos.
Modernus, funkcionalus dizainas
Sužinoti daugiau
Sužinoti daugiau
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Pastatomi dujiniai kondensaciniai
katilai De Dietrich Modulens G AGC
Pastatomi dujiniai kondensaciniai
katilai De Dietrich C630 ECO

Nuolatinė kaina: 2.657,55 €
Speciali Kaina: 2.123,96 €
AGC 10
Modelio parametrai:
Galia: 3,4-11,2 kW
Prekės kodas: 19AGC10
Plotis/aukštis/ilgis: 600/918/680mm

Nuolatinė kaina: 40.725,22 €
Speciali Kaina: 36.652,69 €
De Dietrich C630 ECO
Vidutinės ir didelės galios pastatomi dujiniai kondensaciniai
katilai
Optimizuotas energijos suvartojimas vidutinės ir aukštos
galios katilinėms.
Beveik nereikalaujantys priežiūros.
Taupantys vietą.
Metinis efektyvumas iki 109%.
Žemos teršalų emisijos.
Sužinoti daugiau

Modeliai nuo 3,4 iki 35,9 kW galingumo
Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo
lygis
Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 109%
Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Energijos taupymas iki 30%
A klasės, energiją taupantis elektroninis siurblys
Modernus, funkcionalus dizainas
JŪSŲ PAGEIDAVIMU KOMBINUOJAMAS SU TŪRINIU
VANDENS ŠILDYTUVU
Sužinoti daugiau

Pastatomi dujiniai kondensaciniai
katilai De Dietrich Twineo EGC
Nuolatinė kaina: 2.100,90 €
Speciali Kaina: 1.680,72 €
EGC 25
Modelio parametrai:
Galia: 5,6-25,5 kW
Prekės kodas: 19EGC25
Plotis/aukštis/ilgis: 600/844/660mm

Kondensacinis katilas De Dietrich
NANEO EMC
Nuolatinė kaina: 1.546,86 €
Speciali Kaina: 1.237,49 €
EMC-M 24/28MI

Modeliai nuo 5,6 iki 25,5 kW galingumo
Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo
lygis
Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 109%
Energijos taupymas iki 30%
Lengvas valdymas dėka iniControl panelės
Modernus, funkcionalus dizainas
JŪSŲ PAGEIDAVIMU KOMBINUOJAMAS SU TŪRINIU
VANDENS ŠILDYTUVU
Sužinoti daugiau

Modelio parametrai:
Galia: 6,1 - 24,8 kW
Prekės kodas: 19EMCM2428MI
Plotis/aukštis/ilgis: 368/550/364mm
Modeliai nuo 6,1 iki 35,7 kW galingumo
Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo
lygis
Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 109%
Energijos sutaupymas iki 30%
A klasės elektroninis moduliacinis siurblys
Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Modernus, funkcionalus dizainas
Sužinoti daugiau
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Kondensacinis katilas De Dietrich
NANEO EMC-M 24
Nuolatinė kaina: 1.513,55 €
Speciali Kaina: 1.210,84 €

Kondensacinis katilas De Dietrich
Innovens MCA 25/28 MI
Nuolatinė kaina: 2.747,34 €
Speciali Kaina: 2.197,87 €
EMC-M 24/28MI

EMC-M 24
Modelio parametrai:
Galia: 6,1 - 24,8 kW
Prekės kodas: 19EMCM24
Plotis/aukštis/ilgis: 368/550/364mm

Modelio parametrai:
Galia: 6,1 - 24,8 kW
Prekės kodas: 19EMCM2428MI
Plotis/aukštis/ilgis: 450/690/450mm

Modeliai nuo 6,1 iki 24,8 kW galingumo
Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo
lygis
Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 109%
Energijos sutaupymas iki 30%
A klasės elektroninis moduliacinis siurblys
Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Modernus, funkcionalus dizainas
JŪSŲ PAGEIDAVIMU KOMBINUOJAMA SU TŪRINIU
VANDENS ŠILDYTUVU
Sužinoti daugiau

Kondensacinis katilas De Dietrich
MCA 15/BS130
Nuolatinė kaina: 3.270,09 €
Speciali Kaina: 2.616,08 €
MCA 15/BS130
Modelio parametrai:
Galia: 3,4 - 15,8 kW
Prekės kodas: 19MCA15BS130
Plotis/aukštis/ilgis: 570/2000/590mm

Nuo 6,1 iki 24,8 kW galingumo
Momentinis karšto vandens ruošimas
Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo
lygis
Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 108,5%
Diematic iSystem valdymo panelė
Didelis, apšviečiamas skystų kristalų monitorius
Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Modernus, funkcionalus dizainas
Sužinoti daugiau

Kondensacinis katilas De Dietrich
MCA 15/BS60
Nuolatinė kaina: 3.367,11 €
Speciali Kaina: 2.693,69 €
MCA 15/BS60
Modelio parametrai:
Galia: 3,4 - 15,8 kW
Prekės kodas: 19MCA15BS60
Plotis/aukštis/ilgis: 900/600/450mm

Modeliai nuo 3,4 iki 35,9 kW galingumo
Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo
lygis
Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki
108,5%
Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio
Vandens šildytuvo talpa 130 ltr. (∆t=30K, paruošia iki
20 l/min)
Sužinoti daugiau

Modeliai nuo 3,4 iki 35,9 kW galingumo
Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo
lygis
Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki
108,5%
Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis
Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio
Vandens šildytuvo talpa 60 ltr.
Sužinoti daugiau

© UAB „Auksinė idėja“ Visos teisės saugomos. www.sildymokatilai.com

