Ficha Técnica
Caldeira de Condensação
Aquastar Green
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Principais características
• Caldeira com tecnologia de condensação destinada ao aquecimento central e ao aquecimento de águas sanitárias: modelos
diferenciados para aquecimento central e produção de água quente sanitária, ou instantânea (ZWBE 30/32) ou por
acumulação (ZSBE 30);
• Sistema de micro acumulação nos modelos ZWBE: confere maior conforto por dar mais estabilidade de temperatura às A.Q.S.,
ainda que com produção instantânea;
• Compatibilidade com sistemas solares e com a nova gama de controladores de comunicação bidirecional Vulcano;
• Queimador com sistema de pré-mistura ar/gás, ventilador modulante e baixo nível de emissões CO2 e NOx (classe 5 de NOx);
• Display digital LCD com relógio programável integrado (DT 20) com possibilidade de programar tempo de funcionamento para
aquecimento central e produção das águas quentes sanitárias por acumulação;
• Painel de comandos com visor fácil e intuitivo: 7 botões, display digital LCD
• Tipos de exaustão permitidos: C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23, B33;
• Incluem chaminé concêntrica AZB 1108 (evacuação / admissão: 60/100 mm) e barra de pré-instalação;
• Evacuação/admissão: 60/100 mm;
• Dimensões: A 760 x L 440 x P 360 mm.
Descrição geral e aplicabilidade
As caldeiras murais de condensação Aquastar Green são as caldeiras com maior potência na gama de caldeiras murais, o que
lhes confere grande versatilidade de aplicação: quer em habitação, que em aplicações terciárias - comerciais.
A compatibilidade desta caldeira com sistemas solares permite ser utilizada diretamente como equipamento de apoio, tanto
na versão de águas diretas ZWBE, neste caso a água solar provém de depósitos de 1 serpentina, como na versão ZSBE, para
depósitos de 2 serpentinas.

Dados técnicos
ZSBE 30-2E

ZWBE 30/32-2E

Classificação Energética Aquecimento

A

Classificação Energética A.Q.S.

-

A

Escala ErP

A+++ → D
A+ → F

A+++ → D
A+→ F

Perfil de Consumo

XL

XL

Potência Útil
Água quente, potência térmica t=80/60

kW

30

32

Aquecimento central, potência térmica t=80/60

kW

30

30

Aquecimento central, potência térmica t=40/30

kW

32,1

32,1

Gás propano (GPL)

kg/h

2,4

2,5

Gás natural

m3/h

3,2

3,4

Altura x Largura x Profundidade

mm

760 x 440 x 360

760 x 440 x 360

Peso

kg

46,5

48,5

Temperatura de ida (mín./máx.)

ºoC

40-88

40-88

Pressão máxima de serviço

bar

3

3

Intervalo de regulação de temperatura

ºoC

-

40-60

Pressão máxima de serviço

bar

-

10

Pressão mínima de água

bar

-

0,2

Caudal com t=30

l/min

-

14,5

Caudal máximo t=40

l/min

-

11

dB(A)

43

44

5

5

Consumo

Dimensões

Aquecimento Central

Produção de A.Q.S.

Outros
Nível de ruído
NOx - Classe
Tensão Elétrica

V

230

230

Frequência

Hz

50

50

Potência máxima absorvida

W

150

150

Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual técnico de instalação.

Componentes e ligações

1–

Heatronic 3

2–

Interruptor principal

3–

Lâmpada de controlo do funcionamento do queimador

4–

Botão de serviço

5–

Botão de potência

6–

Regulador da temperatura de avanço (aquecimento)

7–

Sinalizador de funcionamento

8–

Relógio DT 20 (equipamento fornecido)

9–

Regulador de temperatura da água quente

10 – Bloqueio do teclado
11 – Tecla eco
12 – Tecla de rearme / reset
13 – Display
14 – Entrada de gás
15 – Acessório recolha de condensados
16 – Água quente
17 – Avanço do aquecimento
18 – Dispositivo de controlo de gás
19 – Bocal de medição para a pressão da ligação de gás
20 – Válvula de segurança (circuito de aquecimento)
21 – Instalações ZWBE...E: sonda de temperatura de água
quente
22 – Instalações ZWBE...E: permutador de calor de placas
23 – Purgador automático
24 – Estrangulador ajustável de gás
25 – Ponto de medição da pressão de controlo
26 – Limitador da temperatura de gases queimados
27 – Ventilador
28 – Vaso de expansão
29 – Dispositivo de mistura
30 – Cobertura amovível
31 – Tubo de gases queimados
32 – Tubo de entrada de ar
33 – Ponto de fixação da tampa
34 – Conjunto de elétrodos
35 – Sensor da temperatura de avanço
36 – Limitador de temperatura do bloco térmico
37 – Tampa da abertura de verificação
38 – Instalações ZWBE...E: turbina
39 – Válvula de 3 vias
40 – Chapa de caraterísticas
41 – Dispositivo de enchimento
42 – Ponto de drenagem
43 – Retorno do aquecimento
44 – Entrada de água fria
45 – Heatronic na posição de assistência
46 – Manómetro
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Dimensões e Atravancamentos (mm)

Vista de lado

Vista de traseira
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Vista de frente

Espessura de parede S:

k (mm) para Ø acessórios de exaustão
Ø 80

Ø 60/100

Ø 80/125

15-24 cm

110

130

155

24-33 cm

115

135

160

33-42 cm

120

140

165

42-50 cm

145

145

170

Exaustão 1 :

A (mm)

B (mm)

Ø 60/100

87

≥ 187

Ø 80/125

115

≥ 215

Exaustão:

X (mm)

Y (mm)

Ø 60/100

60

100

Ø 80/125

80

125

Formas de Exaustão
• Resumo das formas mais comuns de instalação das condutas de exaustão de gases queimados/admissão de ar novo
• O comprimento do tubo de gases queimados Lmáx.= soma dos comprimentos horizontais e verticais da conduta de gases
queimados (Lw, Ls) e dos comprimentos equivalentes dos cotovelos.
• Os cotovelos de 90° necessários são contemplados nos comprimentos máximos, à excepção do 1° cotovelo. Devem ser
considerados cotovelos adicionais para o comprimento do tubo:
• Cada cotovelo adicional de 90° corresponde à diminuição 2 m no comprimento equivalente, cada cotovelo adicional de 45°
ou de 15° corresponde respetivamente a 1 m.
Tipo B23

Tipo C13

Lw+Ls= 30 m, Ø 100 mm

Ø 60/100 mm rígido: Ls+Lw= 7 m

Lw máx.= 3 m, Ø 80 mm

Ø 80/125 mm rígido: Ls+Lw= 16 m

Lequiv, máx.: Comprimento máximo equivalente total das condutas;

Tipo C33

Ls: Comprimento vertical do tubo;
Lw: Comprimento horizontal do tubo;
Lw,máx.: Comprimento horizontal máximo do tubo.

Ø 60/100 mm rígido: Ls+Lw= 8 m
Ø 80/125 mm rígido: Ls+Lw= 16 m
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Barra de ligações

1 – Ligação da descarga de condensados
2 – Torneira de avanço do aquecimento
3 – Instalações ZSBE...E: alimentação do acumulador,
instalações ZWBE...E: água quente
4 – Entrada de gás
5 – Descarga da válvula de segurança (aquecimento)
6 – Instalações ZSBE...E: retorno do acumulador,
instalações ZWBE...E: torneira de água fria
7 – Retorno do aquecimento
8 – Válvula de gás (fechada)

Placa eletrónica & estrutura de funcionalidades
1–

Interruptor principal

2–

Regulador da temperatura de avanço (aquecimento)

3–

Transformador de ignição

4–

Régua de bornes 230 V CA

5–

Fusível T 2,5 A (230 V CA)

6–

Regulador de temperatura da água quente

7–

Ligação do controlador da temperatura TB 1 (24 V CC)

8–

Ligação da bomba de recirculação1) ou bomba
de aquecimento externa no circuito sem válvula
misturadora (circuito secundário)1)

9–

Ficha de codificação

10 – Cabo de ligação com ficha
11 – Instalações ZWBE...E: sonda de temperatura de água
quente || Instalações ZSBE...E: ligação da sonda da
temperatura de avanço externa, p. ex. compensador
hidráulico
12 – Dispositivo de controlo de gás
13 – Limitador da temperatura de gases queimados
14 – Ventilador
15 – Elétrodo de ionização
16 – Elétrodo de ignição
17 – Sensor da temperatura de avanço
18 – Limitador de temperatura do bloco térmico
19 – Instalações ZWBE...E: Turbina
20 – Bomba de aquecimento
21 – Válvula de 3 vias
22 – Ligação dos componentes de BUS, ex.: regulador de
aquecimento
23 – Ligação termóstatos exteriores
24 – Ligação do sensor de temperatura exterior
25 – Instalações ZSBE...E: Ligação da sonda de temperatura
do acumulador (NTC)
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Vista geral do painel de comando

1–

Regulador da temperatura de avanço (aquecimento)

2 – Regulador de temperatura da água quente
3 – Tecla limpa chaminés: acesso a menus técnicos
4 – Tecla chave de fendas: acesso a menus técnicos e
performance
5 – Lâmpada de controlo do funcionamento do
queimador
6 – Interruptor principal
7 – Slot para relógio DT20 (incluído no fornecimento da
caldeira)
8 – Purgador automático (interior)
9 – Display
10 – Manómetro
11 – Tecla de rearme-reset
12 – Tecla eco
13 – Bloqueio do teclado		

a) SET - Selecionar função/terminar a programação.
b) Tipo de funcionamento: auto/funcionamento
permanente.
c) Aumentar valor

--Premir brevemente: Aumenta uma unidade;
--Premir prolongadamente: Aumenta rapidamente

2
3
1

4

o valor.

d) Mudar o tipo de funcionamento, até o próximo ponto
de comutação, entre / (disponível em auto/);
e) Confirmar a função selecionada/diminuir valor

--Premir brevemente: Diminui uma unidade;
--Premir prolongadamente: Diminui rapidamente

o valor.					
		

1–

Canal de aquecimento

2 – Programar fim de serviço
3 – Programar início de serviço
4 – Canal de água quente (válido apenas para a versão
ZSBE)
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Controladores compatíveis
Cronotermóstatos – reguladores por horário e temperatura:
• Control Connect – Programação de temperatura e horário de funcionamento do aquecimento central, diária e semanal,
controlo por wi-fi com app de download gratuito: controla o aquecimento através da ligação à internet;
• CR 100 RF – Programação de temperatura e horário de funcionamento do aquecimento central, diária e semanal, sonda de
temperatura exterior, controlo com comando remoto via rádio frequência;
• CR 100 – Programação de temperatura e horário de funcionamento do aquecimento central, diária e semanal, sonda de
temperatura exterior, instalação mural;
• CW 100 – Programação de temperatura e horário de funcionamento do aquecimento central, diária e semanal, instalação
mural;
• CR 15 RF – Programação de temperatura e horário de funcionamento do aquecimento central, diária e semanal, controlo
com comando remoto via rádio frequência; funcionamento on/off;
• TRZ 12-2 – Programação de temperatura e horário de funcionamento do aquecimento central, diária e semanal, instalação
mural, funcionamento on/off;
Termóstatos - regulam a caldeira por temperatura:
• TR 12 – Termóstato ambiente on/off;			
• CR 10 – Termóstato ambiente, modulante, display difital;
Relógios - controlam funcionamento da caldeira por horário:
• MT 10 – Relógio programável, 1 canal de aquecimento, on/off;
• DT 10 – Relógio programável, 1 canal de aquecimento, modulante, display digital;
• DT 20 – fornecido com a caldeira
• Relógio programável, 2 canais aquecimento: aquecimento central e aquecimento
de águas sanitárias por acumulação (ZSBE), modulante, display digital.
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