
Bluehelix Pro RRT
Ecologische condenserende wandketels met Ferroli Thermobalance ™ DUAL verbranding.



BLUEHELIX PRO RRT ... DE EVOLUTIE
BLIJFT DOORGAAN

Samengesteld in esthetiek en stilte, gaat de traditie van waardering van de vorige

“Bluehelix Pro” -serie verder. Het bereik van generatoren is uitgerust met de geteste

primaire warmtewisselaar voor verwarming en sanitair in roestvrij staal van hoge dikte,

geïntegreerd in één component (INOX DUAL). Ontworpen en gebouwd volgens de

nieuwe ErP-richtlijnen voor eco-compatibel ontwerp en etikettering.

BLUEHELIX PRO RRT behaalt een van de hoogste energie-efficiëntie in de categorie,

zowel voor ruimteverwarming, ηs 94% (Klasse A ErP, schaal van G tot A ++), als voor

waterverwarming, ηwh 93%. Bovendien bereikt het met de combinatie met de externe

sonde en de Romeo externe timerbesturing of het nieuwe Connect-commando de

systeemenergieklasse A + (schaal van G tot A +++).

ASSORTIMENT

mod. 24 C
COMBI (13,8 l / min bij ∆t 25 ° C)

mod. 28 C
COMBI (15,8 l/min a ∆t 25°C)

UITGEBREIDE GARANTIE MET DE FORMULE

”5 JAAR ZONDER ZORGEN”
De kwaliteit van BLUEHELIX PRO RRT wordt niet over

gediscusieerd en Ferroli is klaar om het op de proef te

stellen, door zijn klanten uitgebreide garantiedekking te

bieden die ook zorgt voor periodiek onderhoud en

wettelijke controles.

modellen geschikt voor aardgas en LPG

B L U E H E L I X  P R O  R R T

mod. 24 C / 28 C / 32 C

mod. 32 C
COMBI (18,3 l/min a ∆t 25°C)

5 ANNI
SENZA PENSIERI

Het bijzonder zorgvuldige ontwerp van BLUEHELIX PRO RRT heeft het mogelijk gemaakt om significante waarden te bereiken

in termen van stilte en akoestisch comfort, zozeer zelfs dat het bijna moeilijk kan zijn om het achtergrondgeluid van een huis te

onderscheiden van het geluid dat door de ketel wordt geproduceerd tijdens normaal bedrijf. Zelfs de ketel aan / uit-

overgangen zijn geoptimaliseerd op basis van het akoestische comfort, zodat de klant zich geen zorgen meer hoeft te maken

of de ketel door zijn geluidsniveau aan of uit wordt geschakeld, zoals bij oudere generaties ketels.

HET NIEUWE ONTWERP VOOR COMFORT

S Y S T E M
scala G ÷ A+++ A+

Bluehelix
PRO RRT

Classe energetica
di sistema A+Romeo/Connect Sonda

esterna

NEWηs

94%



EIGENSCHAPPEN
Pluspunten van het product

PRODOTTO
IN PILLOLE

> Ketel met grote doorgangen om duurzaamheid en minder
onderhoud te garanderen, met behoudt van hoge efficiëntie, zelfs
op oude systemen met oxidatie en vuil.

> Het bereikt een van de hoogste seizoensgebonden efficiëntie in
zijn categorie: ηs 94% en in combinatie met de externe sonde en
de Romeo externe timerbesturing of het nieuwe Connect-afstands
bediening bereikt het de systeemenergieklasse A + (schaal van G
tot A +++).

> Dankzij de geïntegreerde warmtewisselaar (INOX DUAL) bereikt
het zelfs in de sanitaire productie een energie-efficiëntie van de
top van de categorie (ηwh 93%)

> MC2: Multi Combustion Control, een nieuw verbrandingssysteem
met gepatenteerde gas-adaptieve technologie van industriële
derivaten voor een betere aanpassing van het gebruik aan
veranderingen in de omstandigheden van het gasnetwerk (bijv.
Schommelingen of verlaagde druk)

> M.G.R: Aardgas LPG Ready, door een eenvoudige configuratie kan
de ketel zowel op aardgas als op LPG werken zonder het gebruik
van extra ombouwsets

> Exclusief THERMOBALANCETM-warmtewisselaar-brandersysteem
met zelfgekoelde deur (zonder isolatie): vereenvoudigt het
onderhoud en verlaagt de kosten dankzij minder slijtage delen

> Hydraulische aansluitingen onder de ketelbehuizing
> Groot grafisch multifunctioneel display met achtergrondverlichting
eenvoudige en correcte instelling van parameters
> By-pass als standaard
> Bijzonder geschikt voor tubering rookkanalen (appartementen)

de vereisten “kleine” kanalen dankzij de homologatie voor gebruik
met rookgassen met een diameter van 50 mm
> F.P.S: Rookbeschermingssysteem. De rookklep geplaatst
standaard aan boord van de ketel maakt eenvoudige aansluiting
mogelijk op collectieve drukafvoersystemen (bijv. bij renovaties),
in overeenstemming met UNI 7129
> Ontworpen om normaal onderhoud en reiniging te
vereenvoudigen
> Voorbereiding voor zonnesystemen: ontworpen voor de
productie van sanitair warm water in combinatie met
zonnepaneelsystemen
> Zelfreinigende functie: het “centrifugale” effect dat op het water
wordt uitgeoefend door de slangachtige vorm van de wisselaar
met één circuit, genereert een zelfreinigend effect op de wanden .
De afwezigheid van parallelle circuits, beide op de
verwarming en sanitaire kant, maakt het extreem eenvoudig
alle chemische washandelingen van de wisselaar en de
verwijdering van eventuele lucht in het systeemcircuit.
> Glijdende temperatuurbedrijf via optionele externe sonde
> Modulerende verwarmingscirculator met laag verbruik (ErP
- Klasse A)
> Digitale vlamregeling met drie herontstekingspogingen voor het
geval dat
blokkering door gebrek aan vlamdetectie (alleen voor methaan)
> Plaats van installatie: ook voor buitengebruik op een gedeeltelijk
beschermde plaats tot -5 ° C standaard en tot -15 ° C met behulp
van de optionele antivriesverwarmingsset

CLIMATICA Toestel met geintegreerde
weers-afhankelijke regeling
(optionele externe buiten sonde)

F
P
S

COLLETTIVE
IN PRESSIONE

F.P.S:
Rookbeschermingssysteem. De
rookklep maakt een eenvoudige
aansluiting op collectieve
drukafvoersystemen (bijv. Bij
renovaties) mogelijk, in
overeenstemming met UNI 7129

Gebruik op een gedeeltelijk
beschermde plaats met een
minimumtemperatuur van -5 ° C
als standaard en, indien
uitgerust met de juiste
antivrieskit, tot de temperatuur
-15 ° C

-5
.
C

-15
.
C

FROST
SHIELD

Producten die vallen onder de
belastingvoordelen waarin de
geldende financiële wet voorziet

€

NOX

CLASSE 6 Minimale vervuilende emissies
(klasse 6 volgens EN 15502-1) al
in overeenstemming met de
bepalingen van de ErP-richtlijn
vanaf 26.09.2018 (NOx-emissies
<56 mg / kWh)

Pagamento a 60 gg da fine 
lavori, in un’unica rata per 
valore dell’incentivo fino a 
5.000 euro. Riservato ai soggetti 
pubblici anche se “fiscalmente 
incapienti”.

CONTO
TERMICO 2.0

FUNZIONE Toestel dat kan worden
gecombineerd met
voorverwarmingssystemen
voor sanitair warm water

ETAs 94% Het bereikt een van de
hoogste seizoensgebonden
verwarmingsefficiëntie in zijn
categorie: ηs 94%M

G
R

METANO GPL
READY

M.G.R: Aardgas LPG Ready,
door een eenvoudige
configuratie kan de ketel zowel
op aardgas als op LPG werken
zonder het gebruik van extra
ombouwsets

Apparaat speciaal
ontworpen voor een
specifieke eenvoud van
installatie en onderhoud

EASY 
CONTROL 

Afstandsbediening van
ketelparameters via
afstandsbediening

SANITARIO Maximaal 3-sterren
gecertificeerd sanitair comfort
(EN 13203)

STOP AND GO Het is mogelijk om de
ontsteking van de brander te
vertragen door deze alleen te
activeren tegen het
daadwerkelijk onttrekken van
sanitair warm water

B L U E H E L I X  P R O  R R T

mod. 24 C / 28 C / 32 C

MC2: Multi Combustion
Control, nieuw
verbrandingssysteem met
gepatenteerde gasadaptieve
technologie

M  C2

MULTI COMB.
CONTROL

Goedgekeurd voor gebruik met
rookgasafvoer met een diameter
van 50 mm

FUMI
Ø 50 mm

exclusief

Ferroli “Thermobalance” TM

geïntegreerde thermische

eenheid

THERMO
BALANCE
DUAL

C
L E A N I N

G

SELF

SCAMBIATORE
INOX DUAL

Hoogwaardige bivalente primaire
warmtewisselaar in roestvrij staal



T H E R M
O

BALANC
E

DUAL

PRO RRT
Binnenzijde

VENTILATOR

Off-center ventilator, om onderhoud van de
ketel te vergemakkelijken zonder
demontage.
Geïntegreerde rook-anti-flow clapet voor
aansluiting op C.C.S. (voldoet aan UNI
7129)

GAS ADAPTIEF

Intelligent “gas-adaptief” systeem
afgeleid van industriële ketels, dat
bewaakt en zichzelf stabiliseert
verbranding naarmate het gas + de
rookgas omstandigheden veranderen

Brander

Branderdeur

Ferroli leidde het ontwerp van de verbrandingscel en van de BLUEHELIX PRO-wisselaarRRT om de functionele

voordelen en robuustheid van de constructie te maximaliseren, evenals het onderhoudsgemak. Het ontwerp met

één pijp, zowel in het sanitaire circuit als in het verwarmingscircuit, zorgt ervoor dat eventuele luchtbellen in het

systeem niet vast komen te zitten in de wisselaar en vergemakkelijkt het reinigen door chemisch wassen zoveel

mogelijk, in tegenstelling tot spiraalwarmtewisselaars met dubbel parallel circuit (meer gebruikelijk) waarbij, als

slechts één van de circuits geblokkeerd raakt, het chemisch wassen veel arbeidsintensiever is.

Exclusieve speciale halfronde
brander met duurzame pakking

Wisselaar 1

2

3

4

5

DUAL roestvrijstalen wisselaar met
één circuit met hoge doorgangen,
bestand tegen verstoppingen en
gemakkelijk te reinigen en in staat
om te condenseren, zelfs in sanitaire
productie.

Zelfgekoelde branderdeur
zonder isolatiepaneel

INNOVATIEVE  THERMOBALANCE TM 
THERMISCHE GROEP IN ZIJN 5 ELEMENTEN 

B L U E H E L I X  P R O  R R T

mod. 24 C / 28 C / 32 C



DE MOTOR
Verbrandingscel

Het extra grote gedeelte,
het gladde oppervlak en
de serpentijnbaan
verminderen drastisch
het percentage
afzettingen in de buis en
verlengen de levensduur
van de wisselaar
aanzienlijk

De buis waaruit de BLUEHELIX PRO RRT-wisselaar bestaat, is gemaakt van roestvrij staal, een materiaal dat het mogelijk maakt

een extreem glad oppervlak te creëren, waardoor het minder kan worden aangetast door korstvorming en afzettingen.

B L U E H E L I X  P R O  R R T

mod. 24 C / 28 C / 32 C

CONDENSATIE
De wisselaar van de THERMOBALANCE ™ DUAL thermische eenheid

Bluehelix PRO RRT wordt gemaakt door middel van een concentrische

spiraal zonder verbindingen of lassen. Een extra buis wordt ingebracht

in de hoofdspiraal, die het verwarmingssysteem bedient

voor de bereiding van sanitair warm water. Dat laatste doet dat niet

het is gebonden aan de hoofdspoel maar blijft ondergedompeld in de

vloeistof van de primaire kring. De integratie in een enkel blok, zowel

van de sanitaire warmtewisselaar als van de primaire, verlaagt de

gemiddelde bedrijfstemperaturen, met name tijdens de productie van

sanitair warm water, waardoor het fenomeen condensatie wordt

bevorderd. In tegenstelling tot de meeste producten in zijn categorie,

is BLUEHELIX PRO RRT zelfs in staat om te condenseren bij de

productie van sanitair warm water dat energie-efficiënties behaalt, niet

alleen bij ruimteverwarming (ηs 94%) maar ook bij het verwarmen van

sanitair water (ηwh 93%). De geometrie van de wisselaar, met name

royaal in de nuttige doorgangsdelen zowel op het verwarmingscircuit

als op het sanitaire circuit, zorgt ervoor dat de warmtewisselaar van de

THERMOBALANCE ™ DUAL thermische eenheid bijna op maximale

ontwerpefficiëntie werkt, zelfs in omstandigheden van een mogelijke

gedeeltelijke verstopping. De serpentijnvorm contrasteert

de afzetting van onzuiverheden, niet alleen voor de regelmatigheid van

het pad dat door het water wordt doorkruist, maar ook voor het

“centrifugale” effect (ZELFREINIGEND) dat op het water zelf op de

wanden van de spoel wordt gedrukt. Bovendien, de afwezigheid van

parallelle circuits, beide aan de verwarmingszijde

dat sanitair, maakt het chemisch wassen van de wisselaar uiterst

eenvoudig en elimineert alle aanwezige lucht in het systeemcircuit.

FUMO

CA
LO

RE
 IN

 E
NT

RA
TA

CONDENSA

ACQUA CALDA ACQUA 
FREDDA

Luchtgekoelde deur. Geen
isolatiepaneel (breekt niet
tijdens onderhoud)

Exclusieve halfronde
roestvrijstalen brander



DE KETELCONTROLE
Bedieningspaneel en functies
Metdebesturings-enbeheerelektronicakandegebruikerdewerkingvanhetapparaataanpassenomhetomgevingscomfortnaar

eigenbehoeftetebeheren.HetbedieningspaneelvandeknoppenenheteenvoudigeLCD-displaymakenprogrammeerhandelingen

voordeproductievanwarmwateruitersteenvoudigenintuïtief,zowelvoorhetsanitairwarmwateralsvoorverwarming.Dankzijde

externeverbindingviabuskanditookrechtstreekswordengedaanmetdeRomeo-afstandsbediening.Dekaartwordtbeschermddoor

eengemakkelijktoegankelijkezekeringdankzijdespecialeklependeelektrischeverbindingenprofiterenvaneenstevigeengrotedoos,

metgemakkelijktoegankelijkeconnectorenentallozekabelbinders.Deketel isookontworpenomeen � �tweedekamerthermostaataante

sluitenopdespecialeklemmenommultizonemengsystementebeheren.

1-2 Toets voor het verlagen / verhogen van de temperatuur van het sanitair warm water 3-4 Toets voor het verlagen
/ verhogen van de temperatuurinstelling van het verwarmingssysteem 5 Display 6 “Glijdende temperatuur” Reset-
menutoets 7 “Modus” Winter “,”Zomer “,” UIT “ , “ECO”, “COMFORT” 8 Indicatie van Eco (Economy) of Comfortmodus
9 Indicatie van de werking van sanitair warm water 10 Indicatie van de zomermodus 12 Multifunctionele indicatie
(knipperend met bescherming van de warmtewisselaar) 13 Indicatie van de verwarmingsfunctie 14a Indicator
brander (knipperend met kalibratiefunctie en in fasen van zelfdiagnose) 14b Verschijnt met anomalie die leidde tot
het blokkeren van het apparaat. Om de werking van het apparaat te herstellen, moet op de RESET-knop worden
gedrukt (detail 6) 16 Service Tool-aansluiting 17 Externe sensor gedetecteerd met optionele externe sonde

1

2

3

16

4

EASY 
CONTROL

7 6914a 14b13

8510 12 17

B L U E H E L I X  P R O  R R T

mod. 24 C / 28 C / 32 C

CONNECT
Nieuwe afstandsbediening

Nieuwe draadloze afstandsbediening beschikbaar als

accessoire voor het beheer van thuiscomfort, zelfs vanaf

smartphones via app connect (iOS en Android). Maximaliseert

kamercomfort met de modulatie van de aanvoertemperatuur via

de Climatic Compensation Ambient (CCA) en External Climatic

Compensation (CCE) functies via externe temperatuur die direct

kan worden gedetecteerd via internet (of een optionele externe

sonde). De seizoensgebonden gemiddelde efficiëntie in

ruimteverwarming verbetert met + 4%.

CLIMATICA
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KLIMAATCOMPENSATIE VOOR HET MILIEU

CON CRONOCOMANDO REMOTO CONNECT

CON TERMOSTATO AMBIENTE NON MODULANTE

De modulerende functie van CONNECT maakt een modulatie van het
ketelvermogen mogelijk wanneer de ingestelde kamertemperatuur wordt
bereikt. Dit verbetert de kwaliteit van het comfort door hittepieken te
elimineren met bijgevolg energiebesparingen.
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ESTERNA

WEB | EXTERNE KLIMAATCOMPENSATIE

Door de buitentemperatuur te lezen (van internet of van de optionele externe
sonde), kan het systeem de systeemtemperatuur variëren op basis van de
gemeten buitentemperatuur op basis van con fi gureerbare klimaatcurven,
waardoor de gebruiker maximaal kamercomfort wordt gegarandeerd bij het
veranderen externe klimatologische omstandigheden.
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MC2

Multi Combustion Control

Deelektronicaregeltdevlamionisatiestroomomeen � �optimaleverbrandingtegaranderen

doordedichtheidvandeluchtofdekwaliteitvanhetgastevariëren.Derelatietussendelucht/gasverhouding(λ)enhet

vlamionisatiesignaalwordtgebruiktomdeluchtgasverhoudingendusverbrandingteregelen.MC2:MultiCombustionControl,het

nieuweverbrandingssysteemmetgepatenteerdegas-adaptievetechnologieverbeterthetaanpassingsvermogenvanhetgebruik

aanveranderingenindeomstandighedenvanhetgasnetwerk(bijv.Schommelingenofverlaagdedruk).

GEMAKKELIJK ONDERHOUD
Probleemloos onderhoud
Bij het eerste onderhoud kan de technicus op de hoogte zijn van de zorg waarmee elk detail is ontworpen om zijn werk

te vergemakkelijken. Dankzij de maximale toegankelijkheid van de hoofdcomponenten kan met de

THERMOBALANCETM DUAL thermische unit onderhoud worden uitgevoerd met maximale precisie en snelheid.

Enkele voorbeelden:

- Interne toegankelijkheid wordt begunstigd door de driedelige jas met verwijderbare clips.

- De schakelkast van de elektronische kaart kan eenvoudig uit het chassis worden getrokken en aan de zijkant worden

gehaakt, waardoor vrije toegang tot de interne onderdelen ontstaat.

- De ventilator die ten opzichte van de brander is geplaatst en eronder is geplaatst, mag niet worden gedemonteerd om

toegang te krijgen tot de stalen branderwisselaar.

- De branderdeur is volledig zelfgekoeld met lucht en vereist daarom geen isolatiepaneel, waardoor het risico wordt

vermeden dat deze tijdens het demonteren voor reiniging kan worden beschadigd of gebroken.

- De brander kan worden gedemonteerd door slechts 3 bouten los te draaien, zodat de roestvrijstalen wisselaar vrij

toegankelijk is.

- De warmtewisselaar met extra grote doorgangen is ontworpen om het hardste water uit te dagen en kan gemakkelijk

worden gereinigd dankzij het niet-verzamelde enkelpijpscircuit, zowel op de sanitaire als de verwarmingscircuits.

- Het sanitaire waterinlaatfilter kan eenvoudig rechtstreeks van binnenuit worden verwijderd zonder de hydraulische

aansluitingen van de ketel te hoeven verwijderen.

M  C2

MULTI COMB.
CONTROL

B L U E H E L I X  P R O  R R T

mod. 24 C / 28 C / 32 C



FUMI
Ø 50 mm

VEREENVOUDIGDE VERVANGING
Rookkafvoer ø 50 mm 

Collectief overdruk

De nieuwe ketel kan ook worden geïnstalleerd met afvoerbuizen met een diameter van 50 mm.
Vooral belangrijk in de vervangingsmarkt in het frequente geval van collectieve rookkanalen die “zware” kanalen
vereisen waar het nodig is om een  � �hogecapaciteit te hebben om dampen te verdrijven, zelfs met kleine diameters.

50 mm

M
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X 
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FUMI

F.P.S.: Rookbeschermingssysteem. De rookklep (standaard geïnstalleerd)

maakt een eenvoudige aansluiting mogelijk op collectieve

rookgasafvoersystemen (bijv. Bij renovaties), in overeenstemming met UNI

7129-regelgeving.

de oplossing van de collectieve drukleiding is zuiniger (vermindering van de

diameters van de schoorstenen)..

F
P
S

COLLETTIVE
IN PRESSIONE

4 m + 4 m

80 mm

FLEX 50 mm: 28 mt (mod. 24)

FLEX 60 mm: 78 mt (mod. 24)

B L U E H E L I X  P R O  R R T

mod. 24 C / 28 C / 32 C



COMFORT EN VEILIGHEID
Functies

De ontwerpers hebben een reeks functies bedacht die de kwaliteit van het sanitaire water kunnen garanderen, de beste

stroomtoevoer naar het verwarmingssysteem in combinatie met een langere levensduur van het apparaat.

BLUEHELIX PRO RRT is ontworpen om eenvoudig te worden ingevoegd in systemen die zijn gemaakt met de

nieuwste technologieën. Het SUN EASY-systeem maakt gebruik van elektronica die de combinatie met

zonnepanelen met natuurlijke en geforceerde circulatie vereenvoudigt. Door middel van een sensor in het sanitair

circuit bewaakt deze continu de temperatuur van het water dat door de zonnepanelen is voorverwarmd, waardoor

de brander alleen kan ontsteken als deze onder het niveau daalt dat nodig is om optimaal gebruikerscomfort te

garanderen.

FUNCTIE SUN EASY FUNZIONE

FUNCTIE SELF-CLEANING

STOP EN GA FUNCTIE
Bij het gebruik van mengkranen leiden korte of zeer korte leveringen voor snelle spoelbeurten tot het opstarten

van de ketel, die meestal onmiddellijk eindigt.

Het voortduren van deze “valse starts” kan op de lange termijn de gemiddelde levensduur van het product in

gevaar brengen. Om deze reden biedt BLUEHELIX PRO RRT een elektronische parameter waarmee het

mogelijk is om de ontsteking van de brander (Stop and Go) te vertragen door deze alleen te activeren tegen

het daadwerkelijk onttrekken van sanitair warm water.

STOP AND GO

BEHUIZINGSKIT WANDKASTKIT

OUTDOOR
OP EEN BEVEILIGDE

PLAATS
TOT -10 ° C / -15 ° C

OUTDOOR
IN EEN VOLLEDIG

ONBEDEKTEPLAATS
TOT -10 ° C / -15 ° C

OPENLUCHTINSTALLATIE - ANTIFREEZE-FUNCTIE
Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte, kan de nieuwe BLUEHELIX PRO RRT 24C-ketel

worden ingebouwd in de muur dankzij de juiste set; voor kritiekere installaties, op volledig onbedekte plaatsen die

niet worden beschermd tegen weersinvloeden, is de kit “geverfde kast” ook beschikbaar. In het geval dat de

temperatuur in de ketel daalt tot 5 ° C, wordt de brander automatisch ingeschakeld en wordt de circulator

geactiveerd om het apparaat te beschermen tegen vorstschade. Deze functie is actief wanneer de ketel wordt

gevoed door het gascircuit en onder elektrische spanning staat.

-5
.
C

-15
.
C

FROST 
SHIELD

B L U E H E L I X  P R O  R R T

mod. 24 C / 28 C / 32 C

Het royale gedeelte van de warmtewisselaarbuizen, zowel aan de systeem- als sanitaire zijde, laat een grote

doorgang van water toe. Bovendien genereert het “centrifugale” effect op het water door de slangachtige vorm

van de wisselaar met één circuit een zelfreinigend effect op de wanden dat de afzetting van onzuiverheden

tegengaat. Ten slotte maakt de afwezigheid van parallelle circuits, zowel aan de verwarmingszijde als aan de kant

van warm water voor huishoudelijk gebruik, alle chemische washandelingen van de wisselaar en de verwijdering

van eventuele lucht in het systeemcircuit uiterst eenvoudig.

C
L E A N I N

G

SELF

SCAMBIATORE
INOX DUAL



EIGENSCHAPPEN
Hydraulica - Energielabel - Afmetingen

BLUEHELIX PRO RRT 24 / 28 C BLUEHELIX PRO RRT 32 C

LEGENDE 7 3/4 “gasinlaat 8 1/2” sanitaire uitlaat 9 1/2 “sanitaire inlaat 10 3/4” systeemtoevoer 11 3/4 “systeemretour A6 condensaatafvoer

LEGENDE 8 Uitgang voor sanitair warm water 9 Inlaat voor
sanitair warm water
10 Systeemdebiet 11 Systeemretour 14 Veiligheidsklep 32
Verwarmingscirculator 34 Verwarmingstemperatuursensor 35
Luchtafscheider 36 Automatische ontluchter 37
Waterinlaatfilter systeem 39 Stroombegrenzer 42 Sanitaire
temperatuursensor 56 Expansievat 74 Systeemvulkraan 114
Waterdrukschakelaar 136 Flowmeter 186 Retoursensor 193
Sifon 241 Automatische bypass (in de pompeenheid)

B L U E H E L I X  P R O  R R T

mod. 24 C / 28 C / 32 C

Bovenaanzicht BovenaanzichtOnderaanzicht Onderaanzicht
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TECHNISCHE GEGEVENS
Overzichtstabel

B L U E H E L I X  P R O  R R T

mod. 24 C / 28 C / 32 C

BLUEHELIX PRO RRT 24 C 28 C 32 C

Classe ERP
(Classe G - A++) A A A

(Classe G - A)      A      A      A
Verwarming max / min thermische stroom (Hs) kW 22,7 / 5,6 27,2 / 5,6 34,0 / 7,1
Verwarming max/min thermisch vermogen (80/60°C) kW 20,0 / 4,9 24,0 / 4,9 30 / 6,3
Verwarming max/min verwarmingsvermogen(50/30°C) kW 21,7 / 5,4 26,0 / 5,4 32,5 / 6,9
SWW max / min warmteafgifte (Hi) kW 24,0 / 5,0 27,5 / 5,0 32,0 / 6,4
SWW max / min warmteafgifte kW 24,0 / 4,9 27,5 / 4,9 32,0 / 6,3
Efficiëntie Pmax / Pmin (80-60 ° C) (Hi) % 98,1 / 97,8 98,1 / 97,8 97,9 / 98,0
Efficiëntie Pmax / Pmin (50-30 ° C) (Hi) % 106,1 / 107,5 106,1 / 107,5 106,1 / 107,5
Rendement 30% % 109,7 109,7 109,5
Verwarming max / min druk bar 3 / 0,8 3 / 0,8 3 / 0,8
SWW-werkdruk max / min bar 9 / 0,3 9 / 0,3 9 / 0,3
Sanitair debiet bij 25 ° C l/min 13,8 15,8 18,3
Sanitair debiet bij 30 ° C l/min 11,5 13,1 15,3
Leeg gewicht kg 29 29 32
Aantal/pallet nr. 10 10 10

BESCHIKBAAR BIJ DE INSTALLATIE 
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MEDEDELING VOOR COMMERCIËLE EXPLOITANTEN:
Met het oog op de voortdurende verbetering van zijn productiebereik, om de 
klanttevredenheid te verhogen, geeft het bedrijf aan dat de esthetische en / of 
dimensionale kenmerken, technische gegevens en accessoires aan verandering
onderhevig kunnen zijn.
Het is daarom noodzakelijk om de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te 
nemen om ervoor te zorgen dat elk technisch en / of commercieel document 
(prijslijsten, catalogi, brochures, enz.) Dat aan de eindklant wordt verstrekt, wordt 
bijgewerkt met de nieuwste editie. De producten in dit document kunnen worden 
beschouwd als gedekt door de garantie indien gekocht en geïnstalleerd in Italië.
De commerciële organisatie en die van de centra voor technische bijstand zijn 
beschikbaar op de website www.ferroli.com

Ferroli SpA
37047 San Bonifacio (VR) Italy
Via Ritonda 78/A
tel. +39.045.6139411
fax +39.045.6100933
www.ferroli.com
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Import : 
Van den Heuvel Teuns bv
Rouwbergskens 7 hal 14
2340 Beerse.
Verkoop@vdht.be
www.ferroli-vdht.be


