
Centrale murale cu produc]ie instantanee de ap` cald` menajer`

NIKE & EOLO STAR 24 3 E

6 p.m.

tenis

Sarcin` hidraulic` disponibil` la
vitez` maxim` cu by-pass automat

Informa]ii tehnice

Racorduri
Gaz Instala]ie \nc`lzire Circuit sanitar
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Date tehnice
Unitate de m`sur` NIKE Star 24 3 E EOLO Star 24 3 E

Cod Gaz natural 3.019479 3.019480
G.P.L. 3.019479GPL 3.019480GPL

Putere maxim` în focar kW 25,9 25,5

Putere minim` nominal` în focar kW 8,1 7,6

Putere maxim` nominal` util` kW 23,6 23,8

Putere minim` nominal` în regim de înc`lzire kW 9,5 11,5

Putere minim` nominal` în regim de ACM kW 7,0 6,8

Randament la putere nominal` (80/600C) % 91,1 93,4

Randament la 30% din puterea nominal` (80/600C) % 90,3 90,2

Consum de gaz la putere nominal`* m3/h 2,74 2,70

Emisii de CO* mg/kWh 53 61

Emisii de NOx* mg/kWh 137 139

Debit de ACM în serviciu continuu (ΔT=300C) l/min 10,4 11,1

Presiune maxim` în circuitul de ACM bar 10 10

Presiune dinamic` minim` necesar` pentru ACM bar 0,3 0,3

Debit minim de ACM l/min < 2 < 2

Presiune maxim` în circuitul de înc`lzire bar 3 3

Volum vas de expansiune litri 6 6

Greutate central` Kg 25 30

*în cazul gazului natural

LEGEND~
V Conexiune electric`
G Alimentare gaz
AC Ie[ire ACM
AF Intrare ap` rece

R Retur circuit înc`lzire
M Tur circuit înc`lzire
A Evacuare / Admisie
B Admisie

0051BT3620 (model EOLO)
0051BT3624 (model NIKE)

NIKE Star 24 3 E EOLO Star 24 3 E



Model Puterea Clasificare Camer` Camer` Grad Protec]ie Debit A.C.M. Grup
kW energetic` deschis` deschis` protec]ie anti\nghe] (ΔT= 300C) op]ional

(92/42/CEE) tiraj natural tiraj for]at electric` racordare

NIKE Star 24 3 E 23,6 �� IPX4D -5°C 11,1 l/min 3.015229

EOLO Star 24 3 E 23,8 ��� IPX5D -5°C 11,1 l/min 3.015229

DIMENSIUNI COMPACTE
{I FUNC}IONALITATE
REMARCABIL~
Immergas, lider în domeniul
centralelor murale, prezint` noua
gam` de centrale cu produc]ie
instantanee de ap` cald` menajer`:
NIKE [i EOLO Star 24 3 E. Gama Star se
caracterizeaz` prin dimensiuni extrem
de compacte, printr-un design modern
[i elegant, prin func]ionalitate [i
performan]e remarcabile.
NIKE [i EOLO Star 24 3 E au o putere de
24 kW atât în regim de înc`lzire cât [i
în cel al producerii apei calde de
consum. Centrala NIKE este cu tiraj
natural, iar versiunea EOLO este cu tiraj
for]at.

PANOU DE COMAND~
INOVATIV {I ERGONOMIC
Centralele NIKE [i EOLO Star 24 3 E se
pot mândri cu design-ul lor modern [i
func]ional deoarece, cu o profunzime
de numai 24 cm, pot fi considerate
unele dintre cele mai compacte
centrale, f`când posibil` instalarea lor
chiar [i în interiorul mobilierului.
Estetica centralei este completat` de
display-ul digital inovativ de pe panoul
de comand`, asigurând o programare
u[oar` [i intuitiv` a parametrilor de
func]ionare, [i ]inând tot timpul sub
control informa]iile func]ionale prin
setarea temperaturilor [i a parametrilor.
Electronica ce echipeaz` modelele Star
permite conectarea la Comanda la
Distan]` Digital` (CRD); acest dispozitiv
permite controlul centralei de la distan]`,
crescându-i totodat` performan]ele
energetice, ceea ce garanteaz` un
confort maxim [i economii substan]iale
de bani.

NIKE/EOLO STAR 24 3 E

FURNIZARE RAPID~ A
APEI CALDE MENAJERE
Gama Star 24 3 E este echipat` cu un
schimb`tor de c`ldurã bitermic, care
reune[te atât circuitul de înc`lzire, cât
[i cel de ap` cald` menajer`. De aceea,
schimb`torul de c`ldur` asigur` o
furnizare rapid` a apei calde menajere,
realizând totodat` o simplificare
considerabil` a circuitului hidraulic,
ceea ce u[ureaz` între]inerea.

FLEXIBILITATE LA
INSTALARE
Centralele Star 24 3 E sunt echipate cu
un grup hidraulic compact, conceput de
Immergas pentru a satisface toate
exigen]ele instala]iilor moderne,
încorporând un by-pass automat care
este folositor în cazul sistemelor cu
robine]i termostata]i sau cu vane de
zone.
Mai mult, modelul cu tiraj for]at EOLO
ofer` posibilitatea utiliz`rii deschiderilor
aflate pe p`r]ile laterale fa]` de flan[a
concentric` a camerei etan[e pentru
admisia aerului necesar arderii.
Instalarea centralei este mult u[urat`
datorit` greut`]ii reduse a acesteia [i
kit-urilor de accesorii de montaj
disponibile.

NIKE/EOLO STAR 24 3 E

DIMENSIUNI COMPACTE

DESIGN ITALIAN

DISPLAY DIGITAL

SCHIMB~TOR  BITERMIC

CARACTERISTICILE GAMEI

�Model cu camer` de ardere deschis` (NIKE) [i model cu camer` de ardere
etan[` [i tiraj for]at  (EOLO), ambele cu puterea de 24 kW

�Dimensiuni compacte

�Display digital

� Schimb`tor de c`ldur` bitermic pentru înc`lzire [i pentru producerea apei
calde menajere

� By-pass automat

�Grad de protec]ie electric` IPX5D (pentru modelul EOLO)

�Aprindere [i modulare electronic`

� Plac` electronic` comandat` de un microprocesor

� Posibilitatea conect`rii la o Comand` la Distan]` Digital` Immergas (CRD)

�Dou` orificii pentru admisia aerului pentru conducte separate

�Grup op]ional pentru racordare

Cod Denumire

3.012287 Termostat de ambient 

3.013305 Comand` telefonic` re]ea fix`

3.014438 Cronotermostat digital s`pt`mânal

3.014439 Radio-cronotermostat digital s`pt`mânal (f`r` fire)

3.016362 Comand` la Distan]` Digital`

Accesorii op]ionale


