FERCONDENS
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Domestic

Heating

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
Η FERCONDENS είναι ένας λέβητας
συμπύκνωσης για παραδοσιακά
συστήματα θέρμανσης.
Οι αποτελεσματικοί θαλάμοι καύσης του
εργοστασίου FERROLI ενισχύονται με ισχυρούς
εναλλάκτες θερμότητας οι οποίοι εκμεταλλεύονται
την λανθάνουσα θερμότητα των καυσαερίων. Οι
εναλλάκτες αυτοί τοποθετούνται στο πρωτεύον
κύκλωμα.

Πλεονεκτήματα προϊόντος
antifrost

Αυτόματη αντιπαγωτική
προστασία στο κύκλωμα
θέρμανσης (απαραίτητη
προϋπόθεση να υπάρχει
παροχή ρεύματος και
αερίου).

comfort

PROTECTION
IP X5D

Πιστοποίηση IP X5D που
εξασφαλίζει την προστασία
της μονάδας από υγρά και
ηλιακή ακτινοβολία.

REMOTE

PUMP

Περιλαμβάνει
κυκλοφορητή INVERTER
ενεργειακής κλάσης Α
συμβατό με την Ευρωπαϊκή
οδηγία ERP.

A
FUNCTION

ΣΕΙΡΑ

Η Fercondens διατίθεται σε 2 μοντέλα για κεντρική
θέρμανση και άμεση παραγωγή ζεστού νερού
χρήσης:

Επιλογή λειτουργίας “COMFORT”
για διατήρηση του εναλλάκτη ζεστού
ώστε να υπάρχει άμεση παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης και οικονομία
στην κατανάλωση του νερού.

Δυνατότητα συνδιασμού με τον
θερμοστάτη OMERO για βέλτιστη
άνεση και οικονομία.

Λέβητας συμπλήρωσης
κατασκευασμένος για υψηλής
θερμοκρασίας συστήματα.

Δυνατότητα σύνδεσης με
ηλιακά συστήματα για
προθέρμανση του ζεστού
νερού χρήσης για μέγιστη
οικονομία.

ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ

F 24 μέγιστη θερμική ισχύς 25,0 kw
F 28 μέγιστη θερμική ισχύς 28,0 kw

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
> Λέβητας βεβιασμένης κυκλοφορίας με ατμοσφαιρικό καυστήρα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 για μέσης και υψηλής
θερμοκρασίας συστήματα
> Δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με θερμοστατική βάνα ανάμιξης
> Δυνατότητα πολυζωνικών συστημάτων σε συνδυασμό με τον διαχειριστή FZ4 της FER (μέγιστος συνδυασμός 2 ζώνες ανάμιξης και
ένα απευθείας)
> Δύο εναλλάκτες: για θέρμανση κατασκευασμένος από χαλκό με επίστρωση αλουμινίου και για ζεστό νερό χρήσης
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι
> Σύστημα ανάκτησης θερμότητας από τα καυσαέρια για προθέρμανση του πρωτεύοντος κυκλώματος.
> Φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων που προσφέρει εύκολη λειτουργία στον χρήστη.
> Δυνατότητα λειτουργίας με το χειριστήριο OMERO για ρυθμιζόμενη ισχύ
> Υψηλής απόδοσης κυκλοφορητή στο πρωτεύον κύκλωμα με INVERTER κινητήρα για χαμηλή στάθμη θορύβου EEI ≤ 0,20
> Μικροεπεξεργαστής που εξασφαλίζει προστασία μπλοκαρίσματος του κυκλοφορητή και της τρίοδης βάνας μετά από 24 ώρες
αδράνειας
> Προθέρμανση ζεστού νερού χρήσης για ακόμα πιο άμεση παραγωγή
> Τα εξαρτήματα καμινάδας είναι από ειδικό πολυπροπυλαίνιο με εύκολη μεταξύ τους σύνδεση, με μικρότερη γραμμική διαστολή
από τις μεταλλικές και καλύτερη προστασία από τη διάβρωση. Η ακεραιότητά τους εξασφαλίζεται από θερμοστάτη καυσαερίων
> Νεροπαγίδα συμπυκνωμάτων για προστασία του πιεσοστάτη
> Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακά συστήματα: έτοιμο για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε συνδυασμό με ηλιακό σύστημα
> Προστασία IPX5D, που πιστοποιεί εξαιρετική προστασία στα ηλεκτρολογικά στην εισχώρηση σκόνης και νερού
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FROM HEATING GENERATION ...
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
Για την προστασία του πιεζοστάτη αέρα
από την υγρασία του αέρα
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
Με εκροή συμπυκνωμάτων
ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Κατασκευασμένο με υψηλή ακρίβεια από
αυτοματοποιημένη παραγωγή. Δοχείο
διαστολής 8 lit.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Ο πρωτεύων εναλλάκτης είναι από
καθαρό χαλκό, προστατευμένος από
επίστρωση αλουμινίου

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
Ο καυστήρας είναι κατασκευασμένος από
ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Η λειτουργία
αυτορυθμιζόμενης φλόγας (INVERTER)
πραγματοπιείται και στη θέρμανση όπως
και στο νερό χρήσης
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ INVERTER
Υψηλής απόδοσης κυκλοφορητής για την
κεντρική θέρμανση και την τροφοδοσία
του εναλλάκτη ΖΝΧ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΖΝΧ
Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο πίνακας ελέγχου της FERCONDENS σχεδιάστηκε με βάση την ευκολία και την φιλικότητα στη χρήση με φωτιζόμενη οθόνη
μέσω των πατητών κουμπιών χειρισμού. Είναι εύκολο να ρυθμιστεί η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης, χρήσης, την
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας, τη λειτουργία COMFORT καθώς και τις παραμέτρους λειτουργίας.
Τον πίνακα οργάνων συμπληρώνει ένα παραδοσιακό μανόμετρο που μετράει την πίεση νερού στο κλειστό κύκλωμα.
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1-2 Z.N.X. ρύθμιση θερμοκρασίας με πλήκτρα 3-4 Ρύθμιση
θερμοκρασίας στην θέρμανση με πλήκτρα 5 Οθόνη 6 Μενού εξωτερικού
αισθητήρα – λειτουργία χειμώνα / θέρους – reset 7 On-off λέβητα –
λειτουργία economy / comfort 8 Σύμβολο Ζ.Ν.Χ. 9 Ένδειξη Ζ.Ν.Χ. 10
Ένδειξη λειτουργίας θέρους (απενεργοποίηση θέρμανσης) 11 Ένδειξη
θερμοκρασίας λειτουργίας 12 Ένδειξη λειτουργίας eco 13 Ζήτηση
θέρμανσης 14 Σύμβολο θέρμανσης 15 Ένδειξη λειτουργίας καυστήρα
και επίπεδο ισχύος φλόγας. Αναβοσβήνει κατά την διάρκεια λειτουργίας
καύσης 16 Μανόμετρο πίεσης νερού.

... AND recovering, to distribution
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Παρέχει προστασία στους σωλήνες
καυσαερίων από προπυλαίνιο και σε
συνδυασμό με τον πιεζοστάτη αέρα
δημιουργούν διπλό τοίχος προστασίας στο
σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

ΚΡΥΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ

ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΖΕΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ
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Η μονάδα μπορεί να συνδεθεί απαυθείας σε συτήματα
μέσης και υψηλής θερμοκρασίας (Σώματα / fan coil)

Έξοδος ΖΝΧ
Είσοδος κρύου νερού
Διανομή στο σύστημα
Επιστροφή συστήματος
Βαλβίδα ασφαλείας
Ανεμιστήρας
Θάλαμος καύσης
Χάλκινος εναλλάκτης
θέρμανσης
Κυκλοφορητής
Αισθητήρας θέρμανσης
Αυτόματο εξαεριστικό
Διακόπτης ροής

42 Αισθητήρας θερμοκρασίας
ΖΝΧ
49 Θερμοστάτης ασφαλείας
56 Δοχείο διαστολής
74 Βάνα πλήρωσης συστήματος
95 Τρίοδη βάνα
114 Πιεζοστάτης νερού
126 Θερμοστάτης επαφής
καυσαερίου
194 Εναλλάκτης ΖΝΧ
241 Αυτόματο υδραυλικό
γεφύρωμα
277 Εναλλάκτης συμπύκνωσης

Xαμηλής θερμοκρασίας συστήματα μπορούν να συνδεθούν με την προϋπόθεση ότι η
επάρκεια θερμοκρασίας και η ροή νερού θα εξασφαλιστούν (π.χ. υδραυλική γέφυρα και
τρίοδη βάνα ανάμειξης)
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ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ OMERO

Το χειριστήριο ΟΜΕRO επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση των λειτουργιών κατευθείαν από το χώρο που είναι εγκατεστημένος.
Δυνατότητα άνετου προγραμματισμού σε εβδομαδιαίο επίπεδο, περιλαμβάνοντας και λειτουργία διακοπών. Ο OMERO
διατίθεται ενσύρματος ή ασύρματος.

>
>
>
>
>
>

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας για κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης
Ένδειξη λειτουργίας και κατάστασης του λέβητα
Ένδειξη εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας
Επανεκκίνηση λέβητα σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας
Προγραμματισμός ημερήσιων ή εβδομαδιαίων συνθηκών λειτουργίας
Λειτουργία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης λέβητα μέσω τηλεφώνου

Η αυτορρυθμιζόμενη λειτουργία του OMERO επιτρέπει στον λέβητα να ρυθμίζει
προοδευτικά την θερμοκρασία χώρου πλησιάζοντας στο επιθυμητό σημείο. Με τον
τρόπο αυτό βελτιώνονται οι συνθήκες άνεσης εξασφαλίζοντας σταθερή θερμοκρασία
και εξοικονόμηση στην κατανάλωση καυσίμου.
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ OMERO
ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ OMERO

Θερμοκρασία χώρου °C

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
OMERO
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Υψηλησ αποδοσησ κυκλοφορητησ
Η Ευρωπαϊκή οδηγία 622/2012 ορίζει ότι όλες οι μονάδες (μεταξύ άλλων) που διατίθενται στην
B

αγορά από την πρώτη Αυγούστου 2015 πρέπει να είναι εξοπλισμένη με υψηλής απόδοσης
κυκλοφορητή (EEI≤0,23). Αυτό το βήμα έγινε λαμβάνοντας υπόψιν την τεράστια κατανάλωση
ενέργειας όλων των κυκλοφορητών που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες εφαρμογές. Στην
πράξη ένας κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης στην μονάδα εξοικονομεί περίπου το 30% της
κατανάλωσης που είχε η μονάδα.

A Boiler pressure losses B Pump’s speed

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
Το “20-20-20 Πακέτο Κλίματος Ενέργειας” έχει ως αποστολή την μείωση των
αερίων του θερμοκηπίου καθώς επίσης και την αύξηση χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας όλα σε ποσοστό 20% έως το 2020. Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός
ErP (Energy related Products) που επίσης δημιουργήθηκε για τον ίδιο σκοπό
συστήνει μία ενεγγειακή διαβάθμιση για την παραγωγή ζεστού νερού θέρμανσης
και χρήσης.
Αυτή η διαβάθμιση αποτυπώνεται με ενεργειακή σήμανση η οποία θα πρέπει
να συνοδεύει κάθε καινούριο προϊόν που υπόκειται στον παραπάνω κανονισμό
και έχει κυκλοφορήσει στην αγορά μετά την 26η Σεπτεμβρίου 2015.
Η ενεργειακή σήμανση όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα γίνεται
εύκολος οδηγός επιλογής, έτσι ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να επιλέξει
το αποδοτικότερο προϊόν με τις υψηλότερες ενεργειακές προδιαγραφές. Ως
συνέπεια η επιλογή του καταναλωτή θα είναι η πιο οικονομική και η πιο φιλική
προς το περιβάλλον.
Οι πιο σημαντικοί παράμετροι που εμφανίζονται στη σήμανση αφορούν την
απόδοση της θέρμανσης και του ζεστού νερού χρήσης για μονής λειτουργίας
λέβητες. Οι παράμετροι εμφανίζονται σε μία διαβάθμιση που μειώνεται
από το Α έως το G. Υψηλότερες αποδόσεις μπορούν να επιτευχθούν με
συνδυασμό λέβητα και προϊόντων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για λέβητες
συνδυασμένης λειτουργίας (θέρμανση+ΖΝΧ) χρησιμοποιείται μια δεύτερη
διαβάθμιση που ανταποκρίνεται στην απόδοση της παραγωγής του ζεστού
νερού χρήσης και μία ένδειξη για την ταχύτητα ροής που γίνεται η μέτρηση. Η
ένδειξη αυτή συμβολίζεται με γράμματα / μέγεθος (S, M…XXL).

Ταχύτητα ροής
ΖΝΧ

Εποχική απόδοση
της κεντρικής
θέρμανσης

Ηχητική ισχύς,
εσωτερική
τοποθέτηση

Απόδοση
στην παραγωγή
ΖΝΧ
ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Απόδοση
θέρμανσης

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ
ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SUN EASY

H FERCONDENS είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό σύστημα που συνδυάζει τη λειτουργία με ηλιακά συστήματα φυσικής ή
βεβιασμένης κυκλοφορίας. Ο επεξεργαστής ελέγχει τη θερμοκρασία που μπαίνει από το σύστημα των ηλιακών μέσω του
αισθητήρα νερού χρήσης και ενεργοποιεί τον καυστήρα μόνο σε περίπτωση που είναι απαραίτητο.

ON
M

Σε περίπτωση μικρότερης θερμοκρασίας του
νερού του ηλιακού από την επιθυμητή, η μονάδα
απελευθερώνει μόνο την απαραίτητη ενέργεια προς
το νερό χρήσης που έχει ήδη προθερμανθεί από τους
συλλέκτες ώστε να φτάσει την επιθυμητή από τον
χρήστη θερμοκρασία.

AFS

OFF
M

Εάν ο ήλιος και το ηλιακό σύστημα υπερκαλύπτουν
την ανάγκη, καμία επέμβαση από τη μονάδα δεν
πραγματοπιείται. Φυσικά η χρήση μιας θερμοστατικής
βάνας ανάμιξης στη είσοδο της μονάδας αλλά και
στην έξοδο είναι απαραίτητες.

AFS

Το σύστημα SUNEASY πραγματοποιεί την μέγιστη εξοικονόμιση ενέργειας ακόμα και κατά τη διάρκεια των πιο ψυχρών περιόδων,
εκμεταλλευόμενο και την ελάχιστη ηλιακή συνεισφορά που διαφορετικά θα χανόταν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
> ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Επίσης σε κατάσταση αναμονής και σε περίπτωση που η θερμοκρασία του λέβητα φτάσει στους 5°C (θερμοκρασία
που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα νερού χρήσης ή θέρμανσης), ο καυστήρας αναφλέγεται αυτόματα με την ελάχιστη
ισχύ που μπορεί να αποδώσει και ταυτόχρονα ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής. Με τον τρόπο αυτό η μονάδα
προστατεύεται από ζημιές που θα προκληθούν κατά τον παγετό. Η λειτουργία αυτή είναι ενεργή όταν ο λέβητας είναι
συνδεδεμένος με ρεύμα και αέριο.

> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙ-ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
Ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται αυτόματα περίπου για 5 δευτερόλεπτα μετά από 24 ώρες αδράνειας.

> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η λειτουργία από-θέρμανσης επιτρέπει την προώθηση όλης της αποθηκευμένης θερμότητας από τον εναλλάκτη
του λέβητα προς το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, και ενεργοποιείται μετά τον τερματισμό λειτουργίας του λέβητα
αποφεύγοντας τυχόν υπερθερμάνσεις.

> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OPENTHERM
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας opentherm μεταξύ της ηλεκτρονικής πλακέτας του λέβητα και του θερμοστάτη
OMERO επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του λέβητα και την ενσωμάτωση άλλων λειτουργιών όπως για
παράδειγμα τον έλεγχο πολλαπλών ζωνών, χρήση MODEM κ.α.

FERCONDENS

SPECIFICATIONS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ

KEY

4
3
2
5
1

1 3/4” ø εισαγωγή θερμ.
2 1/2” ø έξοδος ΖΝΧ
3 1/2” ø είσοδος αερίου
4 1/2” ø είσοδος κρύου νερού
5 3/4” ø επιστροφή θερμ.
6 βαλβίδα ασφαλείας

6

MODEL

24

28

ERP Class

B

B

A

A

Θερμική ισχύς
Θερμική αποδιδόμενη ισχύς

80°C - 60°C
50°C - 30°C

Απόδοση

Min
Max Heating

kW
kW

10,0
25,0

10,0
28,0

Min
Max Heating
Min
Max Heating

kW
kW
kW
kW

9,2
24,1
9,6
25,9

9,2
27,0
9,6
29,0

Pmax %
Pmin %
Pmax %
Pmin %
Pmax %

96,5
92,0
103,5
96,0

96,5
92,0
103,5
96,0
103,5

80°C - 60°C
50°C - 30°C
30% partial load

Εκπομπές NOx

class

3

3

Παραγωγή ΖΝΧ

Δt 25°C
Δt 30°C

l/min
l/min

14
11,6

15,7
13,0

Ονομαστική πίεση στο
κύκλωμα θέρμανσης

Max
Min

bar
bar

3
0,8

3
0,8

Ονομαστική πίεση στο κύκλωμα ΖΝΧ

Max

Βάρος κενό
Διαστάσεις

ΠxΥxΒ

bar

9

9

kg

35

35

400x680x330

400x680x330

mm
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