
23

Victoria Condens

24/24 F 28/28 F
Potência térmica nominal AQS kW 24,0 28,0

Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC kW 20,0 24,0

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC kW 21,8 26,1

Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60ºC kW 4,8 4,8

Classe de Eficiência em Aquecimento A A

Classe de Eficiência AQS/Perfil de carga declarado A / XL A / XL

Rendimento à potência nominal (50/30 °C) % 105,8 105,8

Rendimento à carga parcial de 30% (50/30ºC) % - -

Produção AQS ∆ 25ºC (1) l/min 13,8 16,1

Capacidade vaso expansão l 7 7

Peso líquido aproximado kg 27 27

Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm m 10 10

Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm m 25 25

Comprimento máx. conduta dupla 80 mm (2) m 80 80

Tipo de gás GN/GP GN/GP

Referência (4) 7657139 7657140

Referência (5) 7660433 7660434

PVP 1.668 € 1.865 €

Forma de fornecimento 2 volumes: Caldeira com suporte fixação + kit evacuação

(1) Sem limitador de caudal

(2) Fornecem-se preparadas para gás natural. Para poder trabalhar 
com gás propano são necessários ajustes na caldeira.

(3) A conduta de aspiração deve ter comprimento máximo 15 m.

(4) Referência correspondente à caldeira com kit horizontal 
concêntrico 60/100 (140040191).

(5) Referência correspondente a caldeira com kit horizontal 
concêntrico de baixo perfil 60/100 (7221053). Consultar 
combinações com outros kits no apartado “Acessórios” 
deste capitulo.

(6) Classe de Eficiência máxima com os Packs de Alta 
Eficiência (consultar preços e referências de acordo com 
as opções desejadas).

(7) 158 mm, com kit de baixo perfil 60/100, ref. 140040191.                             
80 mm, com kit de baixo perfil 60/100, ref. 7221053).

Victoria Condens

Caldeiras estanques mistas 
instantâneas: serviços de 
Água Quente Sanitária (AQS) e 
Aquecimento disponíveis em 2 
potências. Compatíveis com gás 
natural e gás propano.
Dimensões extracompactas: 
facilitam a montagem em móveis 
de cozinha.
Quadro de controlo analógico com 
ecrã retroiluminado: os seletores 
permitem selecionar e ajustar de 
forma fácil e intuitiva cada serviço.

Caldeiras murais de condensação a gásCaldeiras a gás

Função de purga da instalação: 
facilita a eliminação do ar no 
circuito de aquecimento.
Compatível com sistemas solares: 
preparada para trabalhar como 
apoio à produção de água quente.
Peso muito reduzido: para uma 
instalação mais ágil e cómoda.
Robustez: permutador de calor 
primário monotérmico de aço 
inoxidável AISI 316 L.

Circulador modulante em 
conformidade com a ErP: reduz o 
consumo elétrico e o nível sonoro 
de funcionamento

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo serviço oficial Assistência Técnica a Clientes BAXI.
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Ida Aquecimento 3/4’’
Saída AQS 1/2’’
Ligação gás 3/4’’
Entrada água rede 1/2’’
Retorno Aquecimento 3/4’’
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