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Dimensões Altura x Profundidade x Largura (mm):

Peso (kg):
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Grupo Hidráulico  
Fabricado em bronze, integra bomba 
circuladora, válvula de enchimento de 
caudal reduzido e by-pass. A válvula de 3 
vias incorpora um regulador de caudal 
automático que proporciona um caudal 
de A.Q.S. constante independentemente 
da pressão de entrada. O permutador de 
12 placas soldobrasadas em aço inoxidável 
permite uma grande produção de Águas 
Quentes Sanitárias com temperatura 
constante e uma notável resistência à 
deposição de calcário.

Fluxostato de Passagem no circuito primário 
para evitar o sobreaquecimento em casos 
de bloqueio da bomba circuladora ou 
outras obstruções no circuito (impede a 
ignição).

Válvula de By-Pass no circuito primário entre 
a ida e o retorno que abre a passagem com 
uma pressão de 4m.c.a. Esta válvula é 
particularmente útil nos casos em que 
existem cabeças termostáticas nos 
radiadores. Quando as válvulas de entrada 
dos radiadores fecham, a circulação do 
fluido pode ser interrompida levando à 
ebulição da água na caldeira. Assim evita 
a habitual utilização de válvulas manuais 
nos radiadores. 

Controlo Electrónico
Regula e controla as funções da caldeira. A 
modulação contínua da chama no modo 
de aquecimento e no modo de produção 
de A.Q.S. e a ignição electrónica garantem 
um elevado conforto de utilização.

Quadro de comandos 
Com IP44, segundo a norma CE. Utiliza 
material compósito de alta densidade 
autoext ingu íve l  que não sof re  a  
degeneração típica do ABS. O quadro de 
comandos é de grande resistência aos 
golpes, incluindo o transporte.

Verona Caldeira Mural a Gás

© Abril 2011, Zantia S.A. Todos os direitos reservados. 
As especificações presentes neste panfleto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Serviços:
• Aquecimento
• Produção de AQS instantânea

Modos de funcionamento:
• VERÃO (só produção de AQS);
• INVERNO (aquecimento e 
produção de AQS - prioridade)

Principais Características:
• Função anti-gelo.
• Ignição electrónica.
• Modulação electrónica integral.
• Câmara aberta / Tiragem natural (B11bs).
• By-pass no circuito primário entre ida e retorno.
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R: Retorno Aquecimento 3/4".

G: Ligação Gás 3/4";

M: Envio Aquecimento 3/4";

C: Saída AQS 1/2";

F: Entrada AFS 1/2";

92/42/CE

Temperatura de Fumos(ºC):

Potência Térmica Útil Máxima/Mínima (kW):

Rendimento Útil (%)

Potência Térmica Nominal Máxima/Mínima (kW):

Temperatura Mínima/Máxima (ºC):

Temperatura AQS Mínima/Máxima (ºC):

Pressão do Circuito Primário Mín./Máx.(bar):

Pressão na Bomba (Q=1000l/h) (mbar)

Contéudo Máximo de Água no Circuito (lts):

Caudal AQS Mínimo (l/min):

24.7/9.4
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