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Tel. +39 0365 878.31 - Fax +39 0365 878.576
e mail: fondital@fondital.it - www.fondital.it

Warszawa  +48 696836528

Południowy Wschód  +48 727657807
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Fondital i Nova Florida
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Kotły ścienne i 
wolnostojące

Nasze ciepło w całym 
Twoim domu



TAhiTi CONDENSiNG LiNE TECh KC
Kocioł kondensacyjny wiszący ze wstępnym mieszaniem, zamkniętą komorą spalania i z 
możliwością natychmiastowej produkcji ciepłej wody użytkowej. Dostępny w trzech wersjach 
mocy – 24,8, 27,4 i 33,2 kW (50°C – 30°C). Fabrycznie przystosowany do zasilania gazem ziem-
nym lub propanem.
•	 Wymiennik	z	termopolimerów	i	stali	nierdzewnej;
•	 Palnik	z	całkowitym	wstępnym	mieszaniem;
•	 Modulujący	zawór	gazowy	ze	stałym	stosunkiem	powietrze/gaz
•	 Wentylator	powietrza	spalania	z	możliwością	regulacji	prędkości;
•	 Pompa	obiegowa	z	trzema	stopniami	prędkości	i	z	wbudowanym	odpowietrznikiem;
•	 Naczynie	przeponowe	o	pojemności	10	litrów;
•	 Modulacja	płomienia	w	trybie	ogrzewania	i	produkcji	c.w.u.;
•	 Zapłon	elektroniczny,	jonizacyjna	czujka	płomienia;
•	 Czujniki	temperatury	NTC	do	procesów	produkcji	c.w.u.	i	wody	grzewczej;
•	 Interfejs	diagnostyczny	LCD;
•	 Fabryczne	wyposażenie	w	by-pass;
•	 Płytowy	wymiennik	ciepła	ze	stali	nierdzewnej	przeznaczony	do	wody	użytkowej;
•	 Zawór	przełączający	z	siłownikiem;
•	 Przystosowany	do	podłączenia	do:	 zewnętrznego	 czujnika,	 zdalnego	 sterowania,	modułu	
strefowego	niskiej	temperatury.

•	 Klasa	emisji	NOx	(EN	297):	5

NiAS CONDENSiNG LiNE TECh KB
Kocioł kondensacyjny wiszący ze wstępnym mieszaniem, zamkniętą komorą spalania i z 
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Dostępny w wersjach mocy 24,8, 27,4 kW (50°C–30°C). 
Fabrycznie przystosowany do zasilania gazem ziemnym lub propanem.
•	 Wymiennik	ciepła	z	termopolimerów	i	ze	stali	nierdzewnej;
•	 Palnik	z	całkowitym	wstępnym	mieszaniem;
•	 Modulujący	zawór	gazowy	ze	stałym	stosunkiem	powietrze/gaz
•	 Wentylator	powietrza	spalania	z	możliwością	regulacji	prędkości;
•	 Pompa	obiegowa	z	trzema	stopniami	prędkości	i	z	wbudowanym	odpowietrznikiem;
•	 Naczynie	przeponowe	o	pojemności	10	litrów;
•	 Modulacja	płomienia	w	trybie	ogrzewania	i	w	trybie	produkcji	c.w.u.;
•	 Elektroniczny	zapłon,	jonizacyjna	czujka	płomienia;
•	 Czujnik	temperatury	NTC	w	trybie	ogrzewania	i	w	trybie	produkcji	c.w.u.;
•	 Interfejs	diagnostyczny	LCD;
•	 Fabrycznie	wyposażony	w	by-pass;
•	 Zasobnik	c.w.u,	o	pojemności	25	litrów;
•	 Wymiennik	płytowy	ze	stali	nierdzewnej	przeznaczony	do	produkcji	c.w.u.;
•	 Zawór	przełączający	z	siłownikiem;

Przystosowany	do	podłączenia	do:
•	 Zewnętrznego	zasobnika.
•		 Zdalnego	sterowania.
•	 Niskotemperaturowy	moduł	strefowy.
•	 Klasa	emisji	NOx	(EN297):	5	

ELBA DUAL
Żeliwny kocioł wolnostojący przeznaczony do domowego ogrzewania.
•	 Korpus	kotła	wykonany	z	żeliwa	z	potrójnym	obiegiem	spalin.
•	 Funkcjonowanie	za	pomocą	palników	nadmuchowych	zasilanych	olejem	lub	gazem.
•	 Izolacja	termiczna	o	zwiększonej	gęstości.
•	 Tablica	 umożliwiająca	 zarządzanie	 i	 sterowanie	 wyposażona	 w	 kabel	 zasilający	 palnik	 z	

gniazdem typu WiELAND oraz w sterownik pompy obiegowej instalacji grzewczej. Tablica ta 
pozwala także na podłączenie do termostatu środowiskowego i do podłączenia presostatu 
wody.

•	 Obudowa	z	blachy	stalowej	cynkowanej	metodą	elektrolityczną	i	malowanej	proszkowo.

PANAREA	COMPACT	CTFS
Dwufunkcyjny	kocioł	gazowy	wiszący	przepływowy,	dostępny	w	dwóch	wersjach:
    - z otwartą komorą spalania i z ciągiem naturalnym(CTN)
    - z zamkniętą komorą spalania i z ciągiem wymuszonym (CTFS)
•	 Fabrycznie	przystosowany	do	zasilania	gazem	ziemnym	lub	LPG;
•	 Produkcja	ciepłej	wody	grzewczej	oraz	ciepłej	wody	użytkowej;
•	 Niewielkie	wymiary	SxWxG:	400	x	700	x	250	mm;
•	 Wysokiej	wydajności	miedziany	wymiennik	ciepła,	bitermiczny,	z	pięcioma	rurami;
•	 Wbudowany	 moduł	 bezpieczeństwa	 z	 elektronicznym	 zapłonem	 palnika	 i	 z	 jonizacyjną	
kontrolą	płomienia	opartą	na	pojedynczej	elektrodzie;

•	 Diagnostyka	stanu	funkcjonowania	i	ewentualnych	awarii	za	pomocą	wielokolorowych	diod	
led;

•	 Funkcja	 „anti-fast”,	 przeciw	 zamarzaniu,	 przeciw	 zablokowaniu	 pompy,	 dodatkowa	 faza	
cyrkulacji	pompy;

•	 Zespół	pompowy	obejmujący	presostat	wody,	zawór	bezpieczeństwa	nastawiony	na	pozio-
mie	3	bar,	zespół	zasilający	instalację	wyposażony	w	kurek	i	kurek	spustowy;

BALi RTN E
Żeliwny kocioł wolnostojący przeznaczony wyłącznie do ogrzewania (R ), wersja z otwartą 
komorą spalania i ciągiem naturalnym (TN).
•	 Fabrycznie	przystosowany	do	zasilania	GAZEM	ZIEMNYM	lub	LPG;
•	 Palnik	atmosferyczny	wielopaliwowy	ze	stali	nierdzewnej.
•	 Zapłon	elektroniczny	(E)	z	palnikiem	pilotującym.
•	 Jonizacyjna	kontrola	płomienia.
•	 Termostat	granicznej	wartości	bezpieczeństwa.
•	 Termostat	bezpieczeństwa	do	spalin.
•	 Tablica	 zapewniająca	 sterowanie	 i	 zarządzanie	 instalacji,	 z	 możliwością	 sterowania	

pompą obiegową instalacji grzewczej, przystosowana do podłączenia do termostatu 
środowiskowego i do podłączenia presostatu wody.

•	 Przystosowany	do	podłączenia	do	modułu	elektrycznego,	do	zarządzania	zdalnym	zasobni-
kiem	oraz	do	modułu	elektrycznego	służącego	do	sterowania	trzema	strefami	grzewczymi	
(zobacz akcesoria).

MADEIRA	COMPACT	LINE	TECh		KBS
Zespół termiczny kondensacyjny ze wstępnym mieszaniem, wyposażony w zasobnik c.w.u. z 
pojedynczą wężownicą oraz w system hydrauliczny i elektroniczny umożliwiający zarządzanie 
instalacją	solarną.	Dostępny	wersji	o	mocy:	24,8	kW	(50°C	-	30°C).
Kocioł	jest	sprzedawany	również	w	następującej	wersji:
KBS-V	przeznaczony	do	zarządzania	dwiema	ogrzewanymi	strefami:
wysokotemperaturową i niskotemperaturową
Fabrycznie przystosowany do zasilania gazem ziemnym lub propanem.

Cechy charakterystyczne
•	 Wymiennik	ciepła	z	termopolimerów	i	ze	stali	nierdzewnej;
•	 Palnik	z	całkowitym	wstępnym	mieszaniem;
•	 Modulujący	zawór	gazowy	ze	stałym	stosunkiem	powietrze/gaz;
•	 Wentylator	powietrza	spalania	z	możliwością	regulacji	prędkości;
•	 Zasobnik	solarny	z	pojedynczą	wężownicą	o	pojemności	170	litrów;
•	 Pompa	 obiegowa	 instalacji	 grzewczej	 z	 trzema	 stopniami	 prędkości	 i	 z	 wbudowanym	
odpowietrznikiem;

•	 Płytowy	wymiennik	ciepła	umożliwiający	zintegrowaną	produkcję	c.w.u.
•	 Termostatyczny	zawór	mieszający	trójdrożny;
•	 Naczynie	przeponowe	przeznaczone	do	wody	grzewczej	o	pojemności	8	litrów;
•	 Naczynie	przeponowe	przeznaczone	do	wody	użytkowej	o	pojemności	12	litrów;
•	 Naczynie	przeponowe	solarne	o	pojemności	12	litrów;
•	 Modulacja	płomienia;
•	 Elektroniczny	zapłon,	jonizacyjna	czujka	płomienia;
•	 Możliwość	korzystania	z	zewnętrznego	czujnika;
•	 Czujniki	temperatury	NTC	w	instalacji	grzewczej	i	w	zasobniku
•	 Interfejs	diagnostyczny	LCD;
•	 Funkcja	przeciw	zamarzaniu	przeznaczona	do	instalacji	grzewczej	i	zasobnika;
•	 Klasa	emisji	NOx	(EN	297):	5
•	 Wbudowany	moduł	elektroniczny	do	zarządzania	instalacją	solarną
•	 Wbudowany	system	hydrauliczny	do	zarządzania	instalacją	solarną	zawierający:
•	 Pompę	obiegową	instalacji	solarnej	z	trzema	prędkościami;
•	 Zawory	odcinające,	wyposażone	w	termometry	na	odcinkach	wejściowych	i	wyjściowych;	
•	 Regulator	przepływu	wyposażony	w	przepływomierz	z	zakresem	regulacji	od	2	do	12l/1’;
•	 Solarny	zawór	bezpieczeństwa	6	bar.

NiAS CONDENSiNG LiNE TECh
Klasyfikacja	sprawności	według	92/42	EWG:	★★★★

BALi

Klasyfikacja	sprawności	według	92/42/EWG:		★★

PANAREA	COMPACT

Klasyfikacja	sprawności	według	92/42/EWG:	CTN	24	AF	★★ - CTFS 24 AF ★★★

TAhiTi CONDENSiNG LiNE TECh 
Klasyfikacja	sprawności	według	92/42/EWG: ★★★★

ELBA DUAL
Klasyfikacja	sprawności	według	92/42/EWG:	★★

MADEIRA	COMPACT
Klasyfikacja	sprawności	według	92/42/EWG:	★★★★


