Ficha Técnica
Caldeira de Condensação
Eurostar Green

Principais características
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Caldeira destinada ao aquecimento central e à produção de águas quentes sanitárias instantâneas;
Tecnologia de condensação com rendimento estacional em aquecimento de 94% de acordo com ErP;
Versões de 25 kW e 30 kW para águas quentes e 24 kW para aquecimento central;
Compatibilidade com sistemas solares e com toda a gama de controladores Vulcano;
Sistema de microacumulação: confere maior conforto por dar mais estabilidade de temperatura às A.Q.S.;
Queimador com sistema de pré-mistura ar/gás, ventilador modulante e baixo nível de emissões CO2 e NOx (classe 5 de NOx)
em ambas as gamas;
Grande display digital LCD com indicações através de ícones e de texto;
Possibilidade de controlo por wifi através do controlador Control Connect + app;
Incluem chaminé concêntrica AZB 1108 (evacuação/ admissão: 60/100 mm) e suporte de instalação;
Evacuação/admissão: 60/100 mm;
Suporte de instalação que permite reduzir o peso: instalação em 2 passos, possível apenas por 1 pessoa;
Tipos de exaustão permitidos: C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23, B33;
Dimensões: A 710 x L 400 x P 330 mm

Descrição geral e aplicabilidade
Aparelho a gás, com tecnologia de condensação, destinado ao aquecimento central e produção de água sanitária instantânea.
Montagem na parede. Exaustão estanque, com várias possibilidades: chaminés bifluxo com diâmetros Ø 60/100 ou Ø 80/125
ou exaustão/admissão independentes com acessórios Ø 80/80.

Dados técnicos
ZWBE 24/25-3C

ZWBE 24/30-3C

Classificação Energética Aquecimento

A

A

Classificação Energética A.Q.S.

A

A

Escala ErP

A+++ → D
A+ → F

A+++ → D
A+ → F

kW

XL

XL

Água Quente, Potência térmica t=80/60

kW

25

30

Aquecimento central, potência térmica t=80/60

kW

24

24

Aquecimento central, potência térmica t=40/30

kW

25,23

25,23

Perfil de Consumo
Potência útil

Consumo
Gás propano (GPL)

kg/h

1,98

2,38

m3/h

2,7

3,24

Altura x Largura x Profundidade

mm

710 x 400 x 330

710 x 400 x 330

Peso

kg

35

35

Dimensões

Aquecimento Central
Temperatura de ida (mín./máx.)

o

30-82

30-82

Pressão máxima de serviço

bar

C

2,5

2,5

Produção de A.Q.S.
Intervalo de regulação de temperatura

o

C

40-60

40-60

Pressão máxima de serviço

bar

10

10

Pressão mínima de água

bar

0,2

0,2

Caudal com t=30

l/min

11,9

14,2

Caudal máximo t=40

l/min

9

11

dBA

50

50

5

5

Outros
Nível de ruído
NOx - Classe
Tensão Elétrica

AC...V

230

230

Frequência

Hz

50

50

Potência máxima absorvida

W

110

127

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

Componentes e ligações

1–

Manómetro

2–

Interruptor principal

3–

Ligação da descarga de condensados

4–

Dispositivo de enchimento

5–

Sifão de condensados

6–

Sensor de temperatura de água quente

7–

Permutador de calor de placas

8–

Ligação indicação da pressão

9–

Limitador da temperatura dos gases queimados

10 – Vaso de expansão
11 – Válvula para enchimento de azoto
12 – Dispositivo de mistura
13 – Tubo de entrada de ar
14 – Avanço do aquecimento
15 – Lingueta de fixação
16 – Aspiração do ar de combustão
17 – Tubo de gases queimados
18 – Abertura para assistência técnica
19 – Conjunto de elétrodos
20 – Transformador de ignição
21 – Bloco térmico do limitador de temperatura
22 – Sonda da temperatura de avanço
23 – Ventilador
24 – Bloco térmico
25 – Tubo de aspiração
26 – Estrangulador de gás para quantidade máxima de gás
27 – Parafuso de ajuste para quantidade mínima de gás
28 – Prato de válvula
29 – Cuba de condensados
30 – Bocal de medição para a pressão da ligação de gás
31 – Purgador automático
32 – Turbina
33 – Válvula de 3 vias
34 – Válvula de segurança (circuito de aquecimento)
35 – Torneira de enchimento e drenagem
36 – Bomba de aquecimento
37 – Aparelho de comando
38 – Placa de caraterísticas do aparelho
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Dimensões e Atravancamentos (mm)

Vista de lado

Vista de frente

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

Vista de traseira

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 (L1, L2) e dos comprimentos equivalentes dos cotovelos.
• Os cotovelos de 90° necessários são contemplados nos comprimentos máximos, à exceção 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

L1+L2= 32 m, Ø 80 mm rígido

Ø 60/100 mm rígido: L1+L2= 4 m

L2 máx.= 3 m, Ø 80 mm rígido

Ø 80/125 mm rígido, L1+L2= 15 m

Lequiv, máx.: Comprimento máximo equivalente total das condutas

Tipo C33

L1: Comprimento vertical do tubo;
L2: Comprimento horizontal do tubo;
L2 máx.: Comprimento horizontal máximo do tubo.

Ø 60/100 mm rígido: L1+L2= 6 m
Ø 80/125 mm rígido: L1+L2= 17 m
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Barra de ligações

1–

Ligação da descarga de condensados

2–

Torneira de avanço do aquecimento

3–

Dispositivo de enchimento

4–

Ligação de água quente

5–

Entrada de gás

6–

Torneira de água fria

7–

Mangueira de condensados

8–

Torneira de retorno do aquecimento

9–

Mangueira da válvula de segurança (aquecimento)

10 – Sifão (acessórios)
11 – Válvula de gás (fechada)

6

1

2

3

4
5
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1–

Avanço aquecimento central

2–

Água quente sanitária

3–

Gás

4–

Entrada água fria da rede

5–

Entrada do retorno do aquecimento central

6–

Ligação para descarga válvula de segurança

Placa eletrónica e estrutura de funcionalidades

1–

Ventilador

2–

Sonda da temperatura de avanço

3–

Elétrodo de ionização

4–

Elétrodo de ignição

5–

Limitador de temperatura do bloco térmico

6–

Transformador de ignição

7–

Turbina

8–

Válvula de 3 vias

9–

Módulo de configuração do aquecimento (HCM – ficha
codificadora)

10 – Cabo de ligação para o visor da instalação
11 – Régua de bornes para os acessórios externos
12 – Interruptor principal
13 – Sensor da temperatura de água quente
14 – Limitador da temperatura dos gases queimados
15 – Dispositivo de controlo de gás
16 – Bomba de aquecimento
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Vista geral do painel de comando

1–

Linha de texto-informação;

2–

Tecla eco (a caldeira apenas funciona quando
solicitada, sem manutenção de temperatura de
corpo);

3–

Indicador do valor de temperatura;

4–

Tecla info

5–

Tecla de rearme - reset / acesso a menus para
técnicos

6–

Tecla de temperatura

de água quente

7–

Tecla de temperatura

de água quente

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 – Termostato ambiente, modulante e display digital.
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 – Relógio programável, 2 canais aquecimento: aquecimento central e aquecimento de águas sanitárias por
acumulação, modulante, display digital.
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