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Conforto em água quente
A Junkers tem à sua disposição uma ampla gama de soluções
para a produção de água quente.
Uma gama completa para dar resposta a qualquer necessidade de conforto e tipo de instalação
por mais complicada e exigente que seja. Todos os aparelhos Junkers têm uma característica
em comum: a segurança da mais alta qualidade que lhes assegura um altíssimo nível de
fiabilidade e conforto.

A nossa oferta compreende:
Esquentadores de água a gás e esquentadores
elétricos
Junkers é a marca líder de esquentadores de
água a gás na Europa. O seu amplo programa
inclui aparelhos atmosféricos, aparelhos
termostáticos, estanques, estanques de
condensação ou ventilados.
Termoacumuladores
A solução ideal para grandes necessidades de
água quente em vários pontos de tiragem em
simultâneo. De fácil instalação, utilização e
funcionamento.

Uma solução para cada necessidade
Esquentadores Atmosféricos
¡ Hydropower-Plus
¡ miniMAXX Hydropower
¡ miniMAXX WRDB baterias
¡ miniMAXX WE piezo
¡ WE e WB 5 litros
Esquentadores Ventilados
¡ miniMAXX Excellence
¡ miniMAXX KME
Esquentadores Estanques
¡ Celsius Pur
¡ Celsius Next
¡ HydroCompact
Esquentadores elétricos
¡ ED...
Termoacumuladores elétricos
¡ HS...
¡ Elacell
¡ Elacell Slim
¡ Elacell Smart
Termoacumuladores a gás
¡ S...KP

Os nossos aparelhos são garantia de:
Respeito pelo meio ambiente:
A Junkers tem sempre presente no processo
de desenvolvimento dos seus produtos, o
respeito pelo meio ambiente. Conceitos
como o rendimento e os níveis de emissão de
gases poluentes são tidos em conta desde o
início de desenvolvimento de cada produto. A
utilização de materiais recicláveis e processos
de fabrico limpos, resultam em aparelhos que
respeitam o meio ambiente.
Segurança:
Porque a segurança é uma das nossas
prioridades, os aparelhos Junkers estão
equipados com um triplo sistema de
segurança: sonda de ionização no queimador,
sonda de controlo de gases queimados e
limitador de temperatura.
Tecnologia:
Os nossos laboratórios desenvolvem
diariamente várias inovações tecnológicas que
integradas nos nossos aparelhos de produção
de água quente e/ou aquecimento, os tornam
mais fáceis de utilizar e instalar, tendo sempre
em linha de conta o respeito pelo meio
ambiente.

Vantagens Junkers
Dimensões
reduzidas;
Adaptam-se a
qualquer espaço.
Compatíveis
com Sistemas
Solares.

Facilidade de
instalação.

Design moderno
e fácil utilização.
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Parâmetros para selecionar um Esquentador
A capacidade de um esquentador corresponde ao número
de litros de água por minuto que o aparelho debita, tendo
em conta o diferencial de 25°C entre a temperatura da
entrada e a temperatura de saída da água.

A escolha de um esquentador deve ter em conta o número
de utilizações de água quente necessárias de modo a
obter maior conforto.

Capacidade adequada para cada necessidade:
Necessidade

Capacidade
5 litros

11 litros

14 litros

18 litros

Cozinha + Lavatório
Cozinha + 1 Casa de Banho
Cozinha + 2 Casas de Banho
Cozinha + do que 2 Casas de Banho
Recomendado

Satisfatório

Outros parâmetros de seleção
Outros parâmetros a ter em conta na escolha de um esquentador:
¡ A pressão de entrada de água e as perdas de pressão na tubagem que determina a ignição do esquentador.
¡ Temperatura de entrada da água, que também poderá ser proveniente de um sistema de captação de energia solar
térmica, neste caso devemos escolher um esquentador que tenha a possibilidade de trabalhar com água pré-aquecida
ou instalar um Kit Solar com um esquentador convencional.
¡ A forma de exaustão de gases, que implica a escolha de um esquentador atmosférico ou ventilado.
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Requisitos gerais de instalação
Qualquer aparelho a gás deverá ser
sempre instalado por um Profissional
Credenciado.
Existem normas relativamente às distâncias obrigatórias
para a exaustão correta dos gases de combustão.

Dado que os gases resultantes de qualquer aparelho de
combustão são nocivos, o não cumprimento destas normas
pode pôr em risco a vida de pessoas.
Se a saída de gases não é efetuada de forma regular,
o retorno dos gases de combustão, fará apagar o
esquentador, como norma de segurança.

É necessário obter ar novo no local de instalação
Esquentadores
Atmosféricos
Quando as condutas de saída de
gases respeitam as normas em
vigor.

É necessário obter ar directamente do exterior

Esquentadores
Ventilados

Esquentadores
Estanques

Quando as condutas de saída de
gases não respeitam as distâncias
regulamentares, é necessário um
aparelho que inclua um ventilador
integrado no próprio esquentador,
assegurando a exaustão dos gases
da combustão para o exterior.

Necessitam de condutas de exaustão especiais
compostas por duas tubagens, uma para admissão de
ar novo e outra para exaustão dos gases queimados.
Podem ser concêntricos (Ø 80/100) ou
independentes (Ø 80/80).

Exemplo de instalação de um aparelho de exaustão natural
A

≥

10 cm

B

≥

40 cm

C

>

20 cm(*)

L

Comprimento

Inclinação

Até 1 m

1 cm

Entre 1 e 3 m

3 cm

(*) Esta medida varia de acordo com o tipo de aparelho
instalado.

Instalação

Atmosférico

Longitude: 0 ≤ L ≤ 3 m
Inclinação: ≥ 3%

Ventilado

Longitude: 0 ≤ L ≤ 4 m

Estanque

Existem várias maneiras de efetuar uma instalação
dependendo se utiliza uma chaminé concêntrica
ou independente. Recomenda-se verificar os
manuais de instalação.
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Gama de Esquentadores a Gás Junkers
A Junkers dispõe de uma vasta gama de
esquentadores a gás, capaz de satisfazer
qualquer necessidade de mercado:
esquentadores da gama miniMAXX e
esquentadores termostáticos.
Em ambas as gamas estão disponíveis
esquentadores nas versões atmosféricos,
ventilados e estanques.

Painel de comandos
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Esquentadores miniMAXX
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Máxima potência no mínimo espaço.
O design de toda a gama miniMAXX permite uma instalação
mais simples e uma utilização mais cómoda.
Os modelos WRDG e WRDB incorporam um prático e
funcional display digital, com informação da temperatura da
água quente e oito códigos de erro, facilitando ainda mais a
utilização da gama miniMAXX.

Descrição

2 Display LCD.
3 Regulador do caudal de gás.
4 Led indicador de funcionamento.
5 Regulador do caudal de água.

Interior miniMAXX

Descrição dos códigos de erro
Código

1 Botão ON/OFF.

Bloqueio

4
Corte do limitador de temperatura
da câmara de combustão
(<104ºC).

Sim

EA

Falta de gás no queimador ou
elétrodo que não deteta chama.

Sim

F7

Indicação de presença de chama
depois do pedido de água quente
sanitária. Falha da placa.

Sim

A7

Sonda NTC de temperatura em
curto-circuito ou circuito aberto.
Verificar os cabos.

Não

F0

Passagem de água sem
acendimento.

Sim

E9
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1 Câmara de combustão sem cobertura de materiais pesados.
2 Corpo de gás modulante.
3 Display multi-funções. Indicação da temperatura e códigos de

Sobreaquecimento detetado na
sonda NTC de a.q.s.
Temperatura detetada <85ºC.

Não

E0

Erro interno da placa eletrónica.

Sim

A4

A sonda de gases queimados
detetou falha na exaustão.
Verificar tubagem de evacuação de
gases.

E1

1

avaria.

4 Sonda de gases queimados. Proteção contra o possível
retrocesso dos gases queimados.

5 Limitador de temperatura. Proteção contra as possíveis
subidas de temperatura.

6

6 Corpo de água. Fabricado em poliamida reforçada com fibra
Sim

de vidro.

7 Sistema de fixação.

Dimensões (mm) Gama miniMAXX

11 litros

14 litros

17-18 litros

A

310

350

425

B

580

655

655

C

228

228

334

D

110

130

130

E

463

510

540

F

60

95

65

G

523

605

605

GPL

1/2"

1/2"

1/2"

Gás Natural

3/4"

3/4"

3/4"
7

Gama de Esquentadores a Gás Junkers
Esquentadores
Termostáticos

Instalações Solares
Aquecimento direto
com sistema
com bomba e depósito.

A gama de esquentadores termostáticos
Junkers ajusta a potência às
necessidades instantâneas de água
quente e engloba modelos atmosféricos,
ventilados e estanques.
Estes esquentadores são diretamente
compatíveis com a instalação de um
sistema solar térmico. Foram concebidos
para trabalhar com água pré-aquecida.
Numa instalação com um sistema
solar, estes aparelhos só entram em
funcionamento quando a energia
solar não é suficiente para atingir a
temperatura selecionada pelo utilizador.

Aquecimento direto
com utilização do
sistema termossifão.

Os esquemas apresentados
são meramente indicativos

Painel de comandos

A Temperatura exata
Os esquentadores termostáticos permitem
que a água quente seja fornecida exatamente à
temperatura selecionada pelo utilizador.
Desta forma reduzem-se os custos de energia e de
água desperdiçada até que se atinja a temperatura
de conforto do utilizador.
A regulação da temperatura pode ser efetuada
grau a grau entre os 35ºC e os 60ºC. No display,
visualiza-se a temperatura de água quente que foi
selecionada.

Indicação de chama
Barra com indicação da potência
Indicação de Aplicação Solar

Fácil manutenção

Bloqueado
Indicador de Temperatura

A visualização no display de códigos de erro em
caso de eventual avaria facilita a manutenção destes
aparelhos.

Símbolo de erro
Controlo Remoto
Abrir +/- a torneira para atingir a temperatura selecionada
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Dimensões (mm) (Esquentadores Atmosféricos e Ventilados)

11 litros

14 litros

17-18 litros

A

310

350

425

B

580

655

655

C

228

228

334

D

110

130

130

E

463

510

540

F

60

95

65

G

523

605

605

GPL

1/2’’

1/2’’

1/2’’

Gás Natural

3/4’’

3/4’’

3/4’’
9

Esquentadores Atmosféricos Termostáticos
HYDROPOWERPLUS
Características principais:
¡ Capacidades de 11, 14 e 18 litros/min.
¡ Ignição por hidrogerador
¡ Controlo termostático da temperatura
¡ Compatível com Solar
¡ Dispositivos de Segurança:
¡ Falha da chama
¡ Limitador de temperatura
¡ Sonda AGU (gases queimados)
¡ Sonda NTC (controlo de
temperatura)
¡ Display LCD com indicação de
WTD KG

HYDROPOWERPLUS
Controlo termostático
e ignição por hidrogerador

temperatura e relógio
¡ Disponível para gás natural e gás
butano/propano

Display digital

A Gama de Esquentadores Termostáticos
HydropowerPlus é ainda mais ecológica.
Esta é a primeira gama de Esquentadores
Termostáticos com ignição HDG, que
permite a pré-seleção da temperatura
sem ligação à corrente elétrica.

A Temperatura exata
Sendo termostáticos os Hydropower-Plus,
permitem que a água quente seja fornecida
exatamente à temperatura selecionada pelo
utilizador.
A regulação da temperatura pode ser efetuada
grau a grau entre os 35ºC e os 60ºC. No display
visualiza-se a temperatura da água quente que
foi selecionada.

1 Indicador de pilha (alimentação relógio)
1
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2

2 Símbolo de erro

3

3 Abrir +/- a torneira para atingir a
4
5

8

7

6

temperatura desejada

4 ºC
5 HDG em movimento
6 Relógio
7 Indicador funcionamento com solar
8 Indicador de chama
9 Barra de potência

10

Bloco hidráulico com hidrogerador integrado
Nos esquentadores HydropowerPlus o hidrogerador está integrado no
bloco hidráulico sem automático de água. Esta integração do hidrogerador
no bloco hidráulico, reduz a perda de carga no circuito tornando mais fácil
acender o esquentador.
É possível regular manualmente o caudal de água deste esquentador entre 70% a 100%.
1 Novo Hidrogerador
maior potência de arranque,
menor perda de carga do

1

1

sistema, mais resistência às
incrustações, calcário e

3

sujidades.

2

2

2 Turbina integrada

1 Limitador de caudal
2 Conjunto de entrada
de água

maior precisão na

3 Filtro

medição do caudal de água.

4

4 Manípulo regulador de
caudal de 70 a 100%

Todos os componentes são de fácil acesso tanto pela sua disposição como pela fixação em “clip”.

Interior HYDROPOWERPLUS

Instalação

4
5
6
1
9

2
3

7
8

1

Câmara de combustão sem cobertura de materiais pesados.

2

Elétrodo de ignição.

3

Display multifunções. Indicação de temperatura e códigos de avaria.

4

Sonda de gases queimados. Proteção contra o possível retrocesso
dos gases queimados.

5

Limitador de temperatura. Proteção contra as possíveis subidas de
temperatura.

6

Sensor de temperatura de saída.

7

Hidrogerador.

8

Sistema de fixação.

9

Elétrodo ionização (segurança de chama no queimador).

Atmosférico

Longitude: 0 ≤ L ≤ 3 m
Inclinação: ≥ 3%
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Esquentadores Atmosféricos
miniMAXX HYDROPOWER
Características principais:
¡ Capacidades de 11 e 14 litros
¡ Ignição por hidrogerador

Compatibilidade
Solar com Kit

¡ Potência variável
¡ Regulação automática do caudal de
gás
¡ Regulador do caudal de água
¡ Led indicador de funcionamento
¡ Limitador de temperatura
¡ Display digital (LCD), com indicação
da temperatura da água quente e 8
códigos de erro
¡ Disponível para gás natural e butano/
propano

WRDG

miniMAXX

Ignição por hidrogerador

miniMAXX HYDROPOWER

O esquentador que acende só com água
O esquentador HYDROPOWER sem piloto, não necessita de nenhum suporte energético externo
para o seu funcionamento, para além do gás. Utiliza como fonte de energia para acender o
queimador a própria força da água.

O hidrogerador utiliza a força da água para produzir energia que alimentará a parte
eletrónica. A água atravessa o hidrogerador, faz girar uma turbina interior, cujo
movimento transformado em tensão elétrica, alimenta a placa eletrónica, pondo em
funcionamento o processo de acendimento do queimador.
A pressão de água para acendimento é de 0.35 bar, a mais baixa de todos os
esquentadores com ignição por hidrogerador.
O arranque do esquentador é automático sempre que se abre uma torneira de água
quente.
O aparelho adapta automaticamente a sua potência às necessidades de aquecimento
de água, permitindo desta forma reduzir o consumo de gás.
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Esquentadores Atmosféricos
miniMAXX WRDB
Características principais:
¡ Capacidades de 11, 14 e 18 litros
Compatibilidade
Solar com Kit

¡ Ignição por pilhas (2 pilhas tipo LR20)
¡ Potência variável
¡ Regulação automática do caudal de
gás
¡ Regulador do caudal de água
¡ Led indicador de funcionamento
¡ Limitador de temperatura
¡ Display digital (LCD), com indicação
da temperatura da água quente e 8
códigos de erro
¡ Também disponível na versão sem
display (WRB 11 e 14)
¡ Disponível para gás natural e butano/
propano

WRDB

miniMAXX WRDB

Ignição eletrónica por bateria

miniMAXX WRDB

Poupança de energia para o máximo conforto
O êxito dos esquentadores sem piloto, alimentados por hidrogerador ou por pilhas, vem do
facto destes aparelhos assegurarem uma poupança energética, aliada a uma maior comodidade
na utilização, a um maior nível de segurança, e à fácil instalação.

A poupança de energia nestes aparelhos é evidente: o
piloto aceso permanentemente, consome 13 gramas
de gás butano por hora. Multiplicando esta quantidade
por 24 horas e por 365 dias no ano, comprovamos que
a poupança de energia pelo facto do piloto só acender
quando é aberta uma torneira de água quente, significa
uma poupança de 9 a 10 botijas de gás butano, por ano.
No caso do gás natural, esta poupança ronda os 120
metros cúbicos por ano.

Neste aparelho o botão ON/OFF possui um indicador que
ao ficar com cor encarnado significa que o nível de carga
das pilhas está baixo.
Todos os aparelhos Junkers possuem medidas de
segurança:
¡ Controle da chama e segurança de ionização
¡ Limitador de temperatura
¡ Sonda de controlo dos gases derivados de combustão
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Esquentadores Atmosféricos
miniMAXX WE
Características principais:

Compatibilidade
Solar com Kit

¡ Capacidade de 11 litros
¡ Ignição manual e por bateria
(1 pilha tipo LR6)
¡ Potência fixa
¡ Seletor do caudal de gás
¡ Regulador do caudal de água
¡ Limitador de temperatura
¡ Disponível para gás natural e
butano/propano

WE

miniMAXX WE
Ignição por piezo

Prático e fiável
- Acende só com uma mão
A gama de esquentadores Junkers
com piloto permanente, também
beneficia das medidas reduzidas da
gama miniMAXX.
Um só painel com o seletor do gás permite
acender o aparelho com um dedo, regular a
potência máxima de gás e desligar o aparelho.
O sistema de ignição por piezo elétrico está
alimentado por uma pilha tipo LR6.
A ignição do esquentador é efetuada apenas
com um dedo. Pressionando, o botão do
seletor de gás na posição de aceso, produzem-se faíscas que provocam o acender da chama
piloto. Mantendo este botão pressionado
durante uns segundos é suficiente para que o
aparelho esteja ligado.
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Kit Solar
Compatibilidade com Sistemas Solares
O Kit Solar Junkers é a solução ideal para rentabilizar
um sistema solar pela sua versatilidade e simplicidade de
instalação e utilização.
Composto por duas válvulas misturadoras assegura um
funcionamento simples.
Caso a água vinda do sistema solar não tenha atingido uma
temperatura de 45ºC este sistema faz com que esta mesma água
passe pelo esquentador para que seja re-aquecida e fornecida
com todo o conforto para o utilizador. Caso esta temperatura
seja atingida, este kit também é responsável por fazer a mistura
de modo a fornecer água à temperatura de conforto, e permite
acrescentar o caudal de fornecimento de água quente sanitária.
Com este kit qualquer esquentador
ou caldeira mural de aquecimento
de águas instantâneas pode
funcionar em parceria com o
sistema solar.
A sua constituição simples reflete-se
na fácil instalação, manuseamento e
manutenção.

Esquentadores Atmosféricos
Gama Clássica
Características principais:
Modelo WE
¡ Aparelho com piloto permanente

Compatibilidade
Solar com Kit

¡ Ignição por piezo elétrico, alimentado por uma pilha LR6
¡ Potência fixa
¡ Seletor do caudal de gás
¡ Regulador do caudal de água
¡ Limitador de temperatura
¡ Disponível para gás butano/propano

Modelo WB
¡ Ignição por bateria, alimentado por 2 pilhas LR20
¡ Arranque automático quando se abre uma torneira de água quente
¡ Potência fixa
¡ Seletor do caudal de gás
¡ Regulador do caudal da água
¡ Interruptor de segurança

WB

WE

¡ Limitador de temperatura
¡ Disponível para gás butano/propano

Gama Clássica

Esquentadores 5 litros

WE

Modelo

Estes aparelhos dispõem, dos
dispositivos de segurança que
equipam todos os esquentadores
Junkers: segurança contra a
extinção acidental da chama,
deficiente exaustão dos fumos e
sobre-aquecimento da câmara de
combustão.

Tipo de ignição

WB
Nestes esquentadores o
automático de água em poliamida
reforçada a fibra de vidro, e
a câmara de combustão sem
revestimento de estanho/ chumbo
são 100% recicláveis.

WE 125

WB 125

Ignição por piezo
com piloto

Ignição por
bateria

Capacidade (l/min)

5

5

Potência (kW)
- regulação manual

4,4 - 8,7

4,4 - 8,7

Pressão mínima para
funcionamento (bar)

0,5

0,6

Caudal de funcionamento
(l/min)

5,0

5,0

82

82

Eficiência a 100% da carga
nominal

Dimensões mm
(Alt.xLarg.xProf.)

Ø Diâmetro da evacuação de
gases (mm)

610x270x190

90

90
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Esquentadores Ventilados Termostáticos
miniMAXX Excellence
Características principais:
¡ Capacidades de 11, 14 e 17 litros/min.
¡ Ignição eletrónica
¡ Ventilador incorporado
¡ Ligação a uma ficha elétrica (230V; 50Hz)
¡ Controlo termostático da temperatura
¡ Display LCD
¡ Compatíveis com Solar
¡ Controlo da chama e segurança de ionização
¡ Sonda de controlo dos gases de combustão
¡ Disponível para gás butano/propano e natural
WTD KME

miniMAXX Excellence
Ventilado
Compatibilidade com Solar
A Gama de Esquentadores Ventilados
da Junkers miniMAXX Excellence, é
indicada para situações onde existam
dificuldades com a exaustão dos gases
da combustão. Nestes casos a solução
é a instalação de um aparelho com
ventilador integrado, que garanta a
total exaustão dos gases queimados
para o exterior.
Esta gama de esquentadores cumpre as
regulações das normativas EN 26 e EN
298/2003.

O miniMAXX Excellence foi
concebido para trabalhar com
água pré-aquecida por um sistema
solar. Este facto faz com que esta
gama de esquentadores seja mais
Amiga do Ambiente, ao reduzir os
custos de Energia.

Quando a água de entrada proveniente do sistema solar,
está a uma temperatura igual ou superior à da temperatura
programada pelo utilizador, o esquentador não entra em
funcionamento. Neste caso aparecerá no LCD o símbolo da
casa solar.

Controlo termostático da temperatura
¡ Ajusta a potência às necessidades instantâneas de água quente.
¡ Reconhece a temperatura de entrada.
¡ Faz modulação da potência, para cumprir a temperatura de saída da água pré-selecionada pelo utilizador.
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Painel de comandos

A regulação da temperatura
O controlo termostático da temperatura, permite que
o esquentador consuma apenas a quantidade de gás
necessária, para atingir a temperatura de saída da água
que foi pré-selecionada pelo utilizador.
A regulação da temperatura pode ser efetuada grau a
grau entre os 35ºC e os 60ºC.
Para um maior conforto, este esquentador permite
regular a temperatura de água quente à distância,
através de um Controlo Remoto (acessório opcional).

No display do esquentador visualiza-se a temperatura
de água quente que foi selecionada pelo utilizador
Indicação de chama

Fácil manutenção

Barra com indicação da potência
Indicação de Aplicação Solar

A indicação de 13 códigos de erro no display LCD facilita
a assistência e manutenção destes aparelhos.
A chaminé do miniMAXX Excellence situa-se no centro
do esquentador, tem diâmetro de 80 mm, ligação de 95
mm, podendo ter uma extensão até 8m sem acessórios
(para a sua instalação consultar o Manual de Instalação
que acompanha o aparelho).

Bloqueado
Indicador de Temperatura
Símbolo de erro
Controlo Remoto
Abrir +/- a torneira para atingir a temperatura selecionada
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Esquentadores Ventilados
miniMAXX KME
Características principais:
¡ Capacidades de 11, 14 e 17 litros
Compatibilidade
Solar com Kit

¡ Ignição eletrónica
¡ Ventilador incorporado
¡ Formato compacto miniMAXX
¡ Led indicador de funcionamento
¡ Potência variável
¡ Regulador do caudal de gás
¡ Regulador do caudal de água
¡ Limitador de temperatura
¡ Ligação a uma ficha elétrica (230V; 50Hz)
¡ Display digital (LCD) com indicação da temperatura da
água quente e oito códigos de erro

WRD KME

¡ Disponível para gás natural e butano/propano

WRD KME - Ventilado
Power Control F

Gases de combustão
Um dos problemas mais comuns na instalação
de um esquentador a gás, é a forma como é feita
a exaustão dos gases resultantes da combustão.
Sempre que existem dificuldades com a exaustão
dos gases, a solução correta é a instalação de um
aparelho com ventilador integrado, que garanta a
total exaustão dos gases queimados para o exterior.
Estes aparelhos possuem um sistema de segurança
que assegura o correto funcionamento do sistema
de exaustão.
O miniMAXX Ventilado da Junkers cumpre todas
as diretivas da normativa europeia EN26 e EN
298/2003.
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Todos os esquentadores devem obrigatoriamente ser ligados
de forma estanque a uma conduta de evacuação de gases de
dimensão adequada.
A chaminé deve:
¡ Ser vertical (troços horizontais reduzidos ao mínimo ou
completamente eliminados)
¡ Ser isolada termicamente
¡ Ter saída acima do ponto máximo do telhado

Interior miniMAXX - Ventilado

Segurança Máxima
O esquentador miniMAXX da Junkers garante que todas as
condições de exaustão estão reunidas, para permitir o seu
funcionamento em total segurança.

2
1

3

No caso de exaustão ineficiente, o pressóstato diferencial
atua, bloqueando o aparelho, continuando o ventilador
em funcionamento para efetuar a total exaustão dos gases
queimados.
A existência de um Sistema Antirretorno, assegura que não
haverá retorno dos gases de combustão.

¡ Indicado para todas as instalações com problemas de
exaustão
4

¡ A gama mais completa de esquentadores ventilados no
mercado
¡ Mais fácil de instalar, devido à redução do tamanho em
27% e à redução de 20% no peso do aparelho

1

Ventilador integrado

2

Pressóstato diferencial

3

Limitador de temperatura

4

Caixa eletrónica

¡ Mantêm a geometria da instalação (gás/ água/ exaustão
dos gases)
¡ Permite a visualização no Display digital, quer da
temperatura da água quente, quer de 8 códigos de erros
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Esquentadores Estanques Termostáticos
CELSIUSPUR (Condensação) e CELSIUSNEXT
Os Novos Esquentadores CELSIUSPUR e CELSIUSNEXT da Junkers proporcionam grandes volumes
de água quente ao fornecer 24 lts/min (CELSIUSNEXT) e 27 lts/min (CELSIUSPUR), tendo em
conta um diferencial de temperatura de 25ºC.
O Esquentador CELSIUSPUR, possui tecnologia de condensação.

Compatibilidade com Solar
Os esquentadores CELSIUSPUR e CELSIUSNEXT foram
concebidos para trabalhar com água pré-aquecida por
um sistema solar. Este facto faz com que estas gamas de
esquentadores sejam ainda mais Amigas do Ambiente, ao
reduzirem o consumo dos combustíveis convencionais.
Quando a água de entrada proveniente do sistema solar,
está a uma temperatura igual ou superior à temperatura
programada pelo utilizador, o esquentador não entra em
funcionamento.
Neste caso aparecerá no LCD o símbolo da casa solar.

Perfeita combinação com
sistemas solares: nova eletrónica
Esta eletrónica permite a obtenção da temperatura desejada
independentemente da temperatura de entrada no aparelho,
por isso é totalmente compatível com qualquer sistema
solar, sendo o apoio ideal para água pré aquecida: regula ao
instante o consumo energético necessário minimizando-o
com total garantia do maior conforto. Desta forma a energia
solar pode ser aproveitada na totalidade.
Durante o seu funcionamento, estes esquentadores fazem
a regulação ao instante da quantidade de água e gás
necessária para satisfazer a temperatura selecionada.

Instalação em Cascata
Estes 2 esquentadores, dada a sua capacidade, são
indicados para situações onde são necessários grandes
caudais de água quente como por exemplo: ginásios,
restaurantes, balneários, etc.
Podem facilmente ser ligados em cascata. Através de um
novo sistema de ligação de esquentadores em cascata,
é possível efetuar o controlo de funcionamento até 4
aparelhos.
Com 4 esquentadores ligados em paralelo é possível
obter-se um caudal de água de 108 litros/min. com o
CELSIUSPUR ou 96 litros/min no CELSIUSNEXT.
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Queima de gás com os mais
baixos valores de gases de estufa
O queimador garante um baixo nível de emissões de gases
de estufa otimizando o processo de queima.
Nestes aparelhos é efetuada uma pré mistura de ar e
combustível, resultando uma perfeita distribuição de ambos
no queimador. Este facto proporciona uma chama mais
uniforme e uma distribuição de calor mais homogénea. A
transferência de calor é mais eficiente, conferindo uma
maior longevidade à câmara de combustão e a todo o
aparelho.

Facilidade de Instalação
Com a gama CELSIUSPUR e CELSIUSNEXT temos
uma elevada capacidade, ocupando menos espaço do
que um depósito. Existe um fácil acesso a todos os
componentes.

Controlo termostático
da temperatura
¡ Ajusta a potência às necessidades instantâneas de água
quente.
¡ Reconhece a temperatura de entrada.

A indicação de códigos de erro no Display Digital, facilita
a sua manutenção.

Interior CELSIUSNEXT

¡ Faz modulação da potência, para cumprir a temperatura
de saída da água pré-selecionada pelo utilizador.

Interior CELSIUSPUR
1

2

3

1

Permutador Secundário

2

Ventilador Misturador (ar/gás)

3

Ventilador de Extração de gases

2

queimados

4

3

Display LCD

4

4

Dimensões (mm)

Mais poupança
O controlo termostático da temperatura, permite que
o esquentador consuma apenas a quantidade de gás
necessária, para atingir a temperatura de saída da água
que foi pré-selecionada pelo utilizador.

1

2

5

4

3

1

Frente

2

Painel de comandos

3

Entrada de água fria: Ø 3/4”

4

Entrada de gás: Ø 3/4”

5

Saída de água quente: Ø 3/4”
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Esquentadores Estanques Condensação
CELSIUSPUR
Características principais:
¡ Esquentador Estanque de
Condensação
¡ Capacidade de 27 litros/min.
¡ Tecnologia de Condensação
¡ Compatíveis com Solar
¡ Capacidade de trabalharem em
Cascata até 4 aparelhos em paralelo,
108 litros/min.
¡ Display Digital
¡ Pré-seleção da temperatura de água
quente
WTD 27 AME

¡ Controlo termostático da
temperatura

CELSIUSPUR

¡ Disponível para gás natural e
propano

Condensação

Funcionamento do Princípio
da Condensação
A utilização de um aparelho de condensação
contribui para um maior rendimento da queima de
gás, dado que existem duas fases de aquecimento:
a queima de gás e o calor contido nos gases

CELSIUSPUR,
o Amigo do Ambiente
O Novo Esquentador CELSIUSPUR da Junkers é o primeiro
esquentador com baixas emissões de NOx aliadas a uma
elevada capacidade de 27 litros/min.

queimados.

A tecnologia do queimador de pré-mistura,

O calor libertado nos gases de exaustão, é utilizado

ótimo antes de entrar no queimador, o que

permite combinar o ar e o gás num rácio

para pré-aquecer a água de entrada. Desta forma
aproveitamos energia que seria desperdiçada.

assegura uma combustão mais eficiente e
limpa, logo menos poluente.

Permutador secundário:
para recuperação do calor contido nos gases da combustão
Os gases resultantes da combustão do gás que é queimado para aquecimento da água,
ainda contêm calor quando são libertados pela chaminé. Esse calor é reaproveitado neste
permutador transferindo-o para a água da rede que circula dentro da tubagem no interior
do permutador secundário. Com este sistema, a água fria ganha calor e os gases da
combustão arrefecem, dando-se a condensação do vapor de água contido nos gases.
O permutador fabricado em alumínio permite uma extraordinária eficiência na
transferência de calor.
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Esquentadores Estanques
CELSIUSNEXT
Características principais:
¡ Esquentador Estanque
¡ Capacidade de 24 litros/min.
¡ Compatíveis com Solar
¡ Capacidade de trabalharem em
Cascata até 4 aparelhos em paralelo,
96 litros/min.
¡ Display Digital
¡ Pré-seleção da temperatura de água
quente
¡ Controlo termostático da temperatura
¡ Disponível para gás natural e propano
WTD 24 AME

CELSIUSNEXT
Painel de comandos

Controlo termostático da temperatura
O CELSIUSPUR e o CELSIUSNEXT permitem que o utilizador defina
qual a temperatura de água quente pretendida.
A temperatura pode ser regulada grau a grau entre os 38ºC e os
60ºC. No display, visualiza-se a temperatura de água quente que foi
selecionada.
Ambos os modelos permitem regular a temperatura de água quente à
distância, através de um Controlo Remoto.
Indicação de chama

Controlo
Remoto

Barra com indicaçãoda potência
Indicação de Aplicação Solar
Bloqueado
Indicador de Temperatura
Símbolo de erro
Controlo Remoto
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Esquentadores estanques termostáticos
HydroCompact
Características principais:
¡ Capacidades de 12, 15 e 18 litros/min.
¡ Ignição eletrónica
¡ Esquentador estanque termostático
¡ Ventilador modulante que se auto ajusta à exaustão
¡ Compatíveis com solar
¡ Display Digital
¡ Pré-seleção de temperatura da água quente
¡ Controlo termostático da temperatura grau a grau
¡ Disponível para gás natural e B/P

WTD AM 1 E
HydroCompact
Maior poupança

Os esquentadores estanques termostáticos
Hydrocompact da Junkers, são os únicos
no mercado com ventilador modulante.
Esta gama apresenta modelos com
capacidades de 12, 15 e 18 litros/minuto
e o maior rendimento de um aparelho
estanque (94%).

Com o menor valor de potências mínimas do mercado
(2,9 / 3,8 / 4,8 kW). Alta precisão de controlo da
temperatura de saída de a.q.s.: o ajuste do consumo
energético é mais exato, o que torna o aparelho mais
eficiente e ecológico, como tal representa maior
poupança em todas as suas funções.
Sendo um esquentador termostático, o controlo
de temperatura da água é efetuado grau a grau,
adaptando-se às necessidades do utilizador, o que
evita o desperdício de água e permite poupar energia.
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Facilidade de instalação
Uma gama com grandes capacidades e pouca ocupação
espaço. Fácil acesso a todos os componentes.
A indicação dos códigos de avaria no display digital facilitam
a sua manutenção.

Interior HydroCompact

1

Perfeita combinação
com sistemas solares:
nova eletrónica

2
3
12
4
5
6

Esta eletrónica permite a obtenção da temperatura
desejada independentemente da temperatura de
entrada no esquentador.

7

8

11
10

O HydroCompact foi concebido para funcionar com
água pré-aquecida por um sistema solar, regulando
ao instante o consumo energético necessário.

9

1 Coletor de saída de gases

7 Caudalímetro

2 Caixa estanque

8 Válvula de gás

3

Permutador de calor

9 Entrada de gás

4 Queimador

10 Entrada de água

5

11 Saída de água

Ventilador

6 Eletrónica; display digital

12 Unidade de queima
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Esquentadores Elétricos
Características principais:
¡ Corpo de água fabricado em
poliamida, maior resistência à
pressão e às incrustações calcárias
¡ Potências de 6 kW (monofásico)
18, 21 e 24 kW (trifásico)
¡ Capacidades de 3.4, 10.3, 12 e
13.8 litros/min.
¡ Dois níveis de potência nos
modelos trifásicos
¡ Duplo limitador de segurança, para
evitar a deterioração do aparelho e
garantir a proteção do utilizador

ED...

¡ Fácil instalação hidráulica

Produção de água quente
com energia elétrica, com
todo o conforto Junkers
Quando é possível dispor de maior potência
elétrica e não são necessários elevados caudais
de água quente sanitária, os esquentadores
elétricos instantâneos são uma boa opção.
À exceção do modelo de 6kW todos estes
aparelhos necessitam de alimentação elétrica
trifásica (carga trifásica em ∆).
A

B

C

ED 18-2S / 21-2S e 24-2S

236 mm

472 mm

139 mm

ED 6S

144 mm

250 mm

100 mm

Dados Técnicos
Modelo

ED 6S

ED 18-2S

ED 21-2S

ED 24-2S

Posição I

6

6 - 12

7 - 14

8 - 16

Posição II

-

9 - 18

10,5 - 21

12 - 24

1

0,7

0,8

0,9

3,4

10,3

12,0

13,8

230V - 240V

400V3~

400V3~

400V3~

1,8

3,3

3,3

3,3

Potência útil (KW)

Pressão mínima para funcionamento (bar)
Caudal disponível com ∆T = 25°C (l/min)
Alimentação elétrica
Peso (kg)
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Termoacumuladores Elétricos
Características principais:
¡ Fabricado em chapa de aço
vitrificado, com revestimento de
espuma de poliuretano de alta
densidade, livre de CFC’s
¡ Protegido contra a corrosão
mediante ânodo de magnésio
¡ Termómetro analógico
¡ Capacidade disponível: 300 litros

HS...
Interior HS...
1

Os termoacumuladores elétricos são especialmente
indicados para zonas onde a entrada de água não é
demasiado fria, onde a disponibilidade de energia
seja uma condicionante, ou onde os períodos de
utilização sejam descontínuos, como por exemplo
em apartamentos de férias.

2

3

Dados Técnicos
Modelo
Capacidade Útil (lts)

5
HS 300-2 E

71

Peso com depósito cheio (kg)

371

Potência elétrica (W)
Tempo de Aquecimento 10ºC ->> 60ºC

6

8

300

Peso com depósito vazio (kg)

Medidas (Ø x Alt)(a) mm

4

625x1800
3000
6h. 00 min

7

9

1

Saida de água quente ¾ ” macho

2

Reservatório

3

Camada isolante de poliuretano sem CFC

4

Ânodo de magnésio

5

Termóstato de segurança e controlo

Não

6

Entrada de água fria ¾ ” macho

Temperatura de Acumulação °C

70

7

Cabo de alimentação

8

Resistência de aquecimento

Pressão máxima (bar)

6,0

9

Base de suporte

Termóstato regulável

(a)

NOTA: a informação destas medidas não dispensa a consulta dos respetivos manuais de instalação.
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Termoacumuladores Elétricos
Elacell
Características principais:
¡ Possibilidade de instalação do
aparelho na horizontal ou na vertical
¡ Resistências embainhadas e fácil
acesso aos componentes de
manutenção
¡ Ajuste de temperatura
¡ Fabricados em chapa de aço
vitrificado, com revestimento em
poliuretano livre de CFC’s

Elacell

Produção de água quente com energia elétrica,
com todo o conforto Junkers
A gama Elacell foi concebida para economizar energia

vertical, adaptando-se a qualquer espaço. A manutenção

com a possibilidade de selecionar a temperatura e limitar

é facilitada: as resistências embainhadas e todos os

o período de funcionamento.

componentes necessários à manutenção e reparação
(ânodo de magnésio, termóstatos e resistências) estão

Elacell – capacidades entre os 35 e os 100 litros

acessíveis sem necessidade de esvaziar o depósito ou
desmontar o aparelho da parede.

Extrema facilidade na instalação e manutenção
Fáceis de instalar, os termoacumuladores Elacell da

A gama Elacell dispõe da indicação de códigos de erro,

Junkers podem ser instalados tanto na horizontal como na

facilitando a assistência e manutenção destes aparelhos.

Dados Técnicos
Modelo
Capacidade Útil (Lts)
Medidas do Aparelho (Ø x Alt)

HS 50-3B

HS 80-3B

HS 100-3B

35

50

80

100

391x624

452x682

452x948

452x1128

408x624

474x682

474x948

474x1128

Peso em vazio (Kg)

18,5

23

29,4

34

Potência elétrica (W)

1.400

1.600

2.000

2.000

43,9

63

98,6

125

1,27h

1,49h

2,20h

2,55h

35

35

(a)

mm

HS 35-3B

Medidas com suporte (Prof. x Alt)(a) mm

Peso em cheio (kg)
Tempo de Aquecimento (15ºC - 65ºC)
Temperatura de Acumulação ºC

30-70ºC

Pressão Máxima (bar)
Espessura do revestimento em poliuretano (mm)

8,0
30

35

Grau de Proteção
Alimentação elétrica
Ajuste de temperatura

IPX4
230V - 1F.50Hz
Eletronicamente em intervalos de 10ºC (30-70ºC)

(a)
NOTA: a informação destas medidas não dispensa a consulta dos respetivos manuais de instalação.
A medida considerada na altura dos termoelétricos contabiliza a proteção dos elementos elétricos.
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Termoacumuladores Elétricos
Elacell Slim
Características principais:
¡ Capacidades de 50 e 75 litros
¡ Potências de 1,5 e 2,0 kW
¡ Fabricados em aço vitrificado
¡ Instalação vertical mural
¡ Regulação manual da temperatura de
30º a 70ºC
¡ Ânodo de proteção em magnésio
¡ Acessórios incluídos: válvula de
sobrepressão, isolantes galvânicos (2),
parafusos e buchas

Elacell Slim
Interior Elacell Slim

A gama Elacell Slim tem um diâmetro de
apenas 37cm, incluindo o suporte de fixação
à parede, o que permite a sua fácil instalação
em diversos locais.

1
2
6
3

Dados Técnicos
Modelo

8
ES 050-5M

ES 075-5M

50

75

Medidas do Aparelho (Ø x Alt)(a) mm

353x790

353x1145

Medidas com suporte (Prof. x Alt)(a) mm

368x790

368x1145

Peso com depósito vazio (kg)

17,6

21,4

Peso com depósito cheio (kg)

67,6

98,8

Capacidade (lts)

Pressão máxima admissível (bar)

8

Ligações de água (Pol.)
Potência nominal (W)
Tempo de aquecimento (∆T 50°C)

1h56m

Tensão de alimentação (Vac)

230

Tipo de proteção

IPX2

Gama de temperaturas (ºC)

5

1

Reservatório

2

Camada isolante (18 mm) de poliuretano sem CFC

3

Resistência de aquecimento

4

Saída de água quente ½” macho

5

Entrada de água fria ½” macho

2000

6

Ânodo de magnésio

2h10m

7

Termóstato de segurança e controlo

8

Isolante galvânico

1/2
1500

4

7

até 70ºC

(a)
NOTA: a informação destas medidas não dispensa a consulta dos respetivos manuais de instalação.
A medida considerada na altura dos termoelétricos contabiliza a proteção dos elementos elétricos.
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Termoacumuladores Elétricos
Elacell Smart
Características principais:
¡ Fabricados em chapa de aço esmaltada, com
revestimento de espuma de poliuretano de alta
densidade livre de CFC’s
¡ Protegidos contra a corrosão mediante ânodo de
magnésio
¡ Termóstato regulável
¡ Capacidades disponíveis: 15, 30, 50, 75, 100, 150
e 200 litros
¡ Instalação vertical

ES 015

ES 030, 050, 075,
100, 150, 200

ES 015

1

2
2

3

1

Suporte de fixação

2

Saída de água quente

3

Entrada de água fria

1

6
3

Dados Técnicos
Modelo Elacell Smart
Capacidade útil (Lts)
Medidas do Aparelho (L x A x P)(a) mm

ES 015-1M

8
23

Tempo de aquecimento (15ºC - 65ºC)

5

15

Peso em cheio (kg)
Consumo de corrente elétrica (A)

7

320x438x317

Peso em vazio (kg)
Potência elétrica (W)

4

1

Reservatório

1200

2

Camada isolante de poliuretano sem CFC

7,0

3

Resistência de aquecimento

0h44min

4

Saída de água quente ½” macho

30-65

5

Entrada de água fria ½” macho

Pressão máxima (bar)

6

6

Ânodo de magnésio

Espessura do revestimento em
Poliuterano (mm)

40

7

Termóstato de segurança e controlo

Temperatura de acumulação ºC

Grau de proteção
Alimentação elétrica
Ajuste de temperatura

IP25
230V-1F.50Hz

Este aparelho cumpre os requisitos das diretivas europeias
2006/95/EC e 2004/108/EC.

Botão rotativo - Ajuste manual

(a)
NOTA: a informação destas medidas não dispensa a consulta dos respetivos manuais de instalação.
A medida considerada na altura dos termoelétricos contabiliza a proteção dos elementos elétricos.
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ES 030, 050, 075, 100, 150, 200

1

2

1

Suporte de fixação

2

Saída de água quente

3

Entrada de água fria

3

Dados Técnicos
Modelo Elacell Smart
Capacidade útil (Lts)

ES 030-1M

ES 050-1M

ES 075-1M

ES 100-1M

ES 150-1M

ES 200-1M

30

50

75

100

150

200

Medidas do Aparelho (Ø x Alt)(a) mm

353x586

450x538

450x743

450x895

505x1190

505x1535

Medidas com suporte (Prof. x Alt)(a) mm

510x1535

373x586

470x538

470x743

470x895

510x1190

Peso em vazio (kg)

12,5

17

21,5

25

37

44

Peso em cheio (kg)

44

66

96,5

120

191

248

1500

1500

2000

2000

2200

2500

7,0

7,0

9,0

9,0

-

-

1h10min

1h56min

2h12min

2h54min

3h57min

4h28min

Potência elétrica (W)
Consumo de corrente elétrica (A)
Tempo de aquecimento (15ºC - 65ºC)
Temperatura de acumulação ºC

30-65

30-70

30-70

30-70

20-70

20-70

Pressão máxima (bar)

8

8

8

8

6

6

Espessura do revestimento em
Poliuterano (mm)

23

19

19

19

-

-

Grau de proteção
Alimentação elétrica
Ajuste de temperatura

IPX3

-

-

230V-1F.50Hz

230V-1F.50Hz

Botão rotativo - Ajuste manual

Termóstato Regulável

(a)
NOTA: a informação destas medidas não dispensa a consulta dos respetivos manuais de instalação.
A medida considerada na altura dos termoelétricos contabiliza a proteção dos elementos elétricos.
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Termoacumuladores a Gás
Características principais:
¡ Fácil de instalar
¡ Ignição por piezo elétrico
¡ Fácil utilização, cada comando só tem uma função
¡ Seletor de temperatura da água entre os 35ºC e os
75ºC
¡ Possibilidade de instalar recirculação para um
fornecimento instantâneo em todos os pontos de
consumo
¡ Preparados para a realização de desinfeções periódicas
e prevenir as infeções por legionela
¡ Fabricados em chapa de aço com cobertura de espuma
de poliuretano de alta densidade, livre de CFCs

S...KP

¡ Protegidos contra a corrosão mediante ânodo de
magnésio

O termoacumulador de água a gás é, por definição, um aparelho de produção de água quente
por acumulação que utiliza como combustível o gás butano/propano.

Os quatro modelos de termoacumuladores a gás
da Junkers são a solução ideal quando se tem
necessidade de grandes quantidades de água
quente sanitária, como por exemplo em vivendas,
pensões, hotéis, centros desportivos, ginásios

Fácil Instalação
Apenas necessita de tomada de água e de gás e chaminé de
exaustão. O acendimento da chama é feito por piezo elétrico.

e qualquer lugar onde seja necessário grandes
caudais de água quente e simultaneidade no
consumo.

Facilidade de Funcionamento
Basta acender a chama piloto com o piezo elétrico. Com o
seletor de temperatura pode regular-se a temperatura entre
os 35ºC e os 75ºC.
Devido a uma sonda termostática que controla a temperatura
da água em reserva, esta está disponível de forma rápida
e com pressão constante, mesmo que se consuma água
simultaneamente em diferentes pontos de consumo.
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Interior do acumulador
A temperatura da água em reserva é
controlada por uma sonda termostática,

1
2

6

o que possibilita obter água quente

1

Chaminé

2

Ligação de água quente
Ligação de água fria

sempre que necessita, de uma forma

3

7

rápida e a uma pressão constante,
mesmo que consuma água em vários

rendimento

8

3

pontos de tiragem simultaneamente.

Turbuladores para um maior nível de

4

Depósito acumulador em aço vitrificado

5

Câmara de combustão

6

Ânodo de magnésio para proteção
anti-corrosão

4

Isolamento térmico em poliuretano expandido

8

Revestimento exterior em camada de aço com
pintura plástica em branco

9

5

7

9

Ligação para vazamento/recirculação
(S120 - S190)

10

10 Acendimento piezo elétrico

Dados Técnicos
Modelo

S120 KP

S160 KP

S190 KP

S290 KP

120

160

190

290

Ø500x1227

Ø500x1477

Ø500x1727

Ø635x1681

Tempo de recuperação até 60°C (min)

69

81

89

69

Potência do queimador (kW)

5,9

6,8

7,3

14,9

a 60°C de saída (∆T 50°C)

150

202

260

360

a 38°C de saída (∆T 28°C)

267

360

464

570

Capacidade do depósito (lts)
Medidas mm (Ø x Alt)

Qt. de água disponível com depósito a 75°C na 1ª hora
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Dados Técnicos

Compatibilidade
Solar com Kit

Gama miniMAXX - tiragem natural
Modelo

WE

WRB

WE 11
Tipo de ignição
Capacidade (l/min)

WRB 11

piezo - c/ piloto

WRDB
WRB 14

WRDB 11

WRDB 14

bateria

WRDB 18

bateria

11

11

14

11

14

18

9,6 - 19,2

7,0 - 19,2

7,0 - 23,6

7,0 - 19,2

7,0 - 23,6

7,0 - 30,5

Pressão mín. funcionamento (bar)

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

Caudal de funcionamento (l/min)

11,0

2,0 - 11,0

2,0 - 14,0

2,0 - 11,0

2,0 - 14,0

2,0 -17,6

Eficiência a 100% da carga nominal

88,1

88,1

87,4

88,1

87,4

88,4

-

80

78

80

78

78

Potência (kW)

Eficiência a 30% da carga nominal
Display Digital (LCD)
Peso (kg)
Dimensões mm (Alt.xLarg.xProf)
Diâmetro exaustão gases (mm)

-

-

-

Sim

Sim

Sim

11

12

13,5

12

13,5

13,5

580x310x220

580x310x220

655x350x220

580x310x220

655x350x220

655x425x220

110

110

130

110

130

130

Compatibilidade
Solar com Kit

Gama miniMAXX - tiragem natural e ventilados
Modelo

WRDG
WRDG 11

Tipo de ignição
Capacidade (l/min)

WRD KME - ventilado
WRDG 14

WRD 11 KME

hidrogerador

WRD 14 KME

WRD 17 KME

Automática - ligação elétrica 230V

11

14

11

14

17

7,1 - 19,2

7,0 - 23,6

7,0 - 18,6

7,0 - 23,6

9,0 - 30

Pressão mín. funcionamento (bar)

0,45

0,45

0,1

0,1

0,2

Caudal de funcionamento (l/min)

2,0 - 11,0

2,0 - 14,0

2,0 - 11,0

2,0 - 14,0

2,0 - 17,0

88

87,4

85,3

86,8

88,2

Potência (kW)

Eficiência a 100% da carga nominal
Eficiência a 30% da carga nominal

80

78

75

75

75

Display Digital (LCD)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Peso (kg)

11,5

13,5

14

16

18

580x310x220

655x350x220

580x310x220

655x350x220

655x425x220

110

130

95

95

95

Dimensões mm (Alt.xLarg.xProf)
Diâmetro exaustão gases (mm)
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Esquentadores Termostáticos - tiragem natural e ventilados
Modelo

WTD-KG HYDROPOWERPLUS
WTD 11 KG

Tipo de ignição
Capacidade (l/min)

WTD 14 KG

WTD KME miniMAXX Excellence (ventilado)

WTD 18 KG

WTD KME 11

hidrogerador

WTD KME 14

WTD KME 17

Automática - ligação elétrica 230V

11

14

18

11

14

17

5,0 - 19,2

6,0 - 23,6

7,0 - 30,5

6 - 18,9

6 - 23,6

7,0 - 30

Pressão mín. funcionamento (bar)

0,25

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

Caudal de funcionamento (l/min)

Potência (kW)

2,5 - 11,0

2,5 - 14,0

2,5 - 18,0

3,2 - 9,0

3,2 - 11,0

3,2 - 14,0

Eficiência a 100% da carga nominal

88,1

87,4

88,4

86,7

86,8

88,2

Eficiência a 30% da carga nominal

81

79

78

75

75

75

Display Digital (LCD)
Peso (kg)
Dimensões mm (Alt.xLarg.xProf)
Diâmetro exaustão gases (mm)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

11

12,5

14,4

16

18

20

580x310x220

655x350x220

655x425x220

580x310x220

655x350x220

655x425x220

110

130

130

95

95

95

Esquentadores Termostáticos - estanques
Modelo

HYDROCOMPACT
WTD 12

Tipo de ignição
Capacidade em litros

WTD 15

WTD 18

eletrónica - ligação elétrica 230V

CELSIUSPUR
CONDENSAÇÃO

CELSIUSNEXT
ESTANQUE

WTD 27 AME

WTD 24 AME

eletrónica - ligação elétrica 230V

12

15

18

27

24

2,9 - 20,8

3,8 - 25,4

4,8 - 31,6

6 - 47

6 - 42

Pressão mín. funcionamento (bar)

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

Caudal de funcionamento (l/min)

Potência (kW)

2,2 - 9

2,2 - 10

2,2 - 13

2,5 - 27,0

2,5 - 24,0

Eficiência a 100% da carga nominal

92

92

92

97

87

Eficiência a 30% da carga nominal

94

94

94

101

95

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

10

11

12

34
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568x300x170

568x300x170

568x364x175

775x452x286

775x452x286

80/110

80/110

80/110

80/125 | 80/80 **

80/80 **

Display Digital (LCD)
Peso (kg)
Dimensões mm (Alt.xLarg.xProf)
Diâmetro exaustão gases (mm)
** Consultar normas de instalação
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