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personal la
îndemână

PerformanŢĂ ŞI Confort
Putere

Utilizare

Debit de apă caldă

Capacitate boiler

Lăţime

25-35 kW

3-4 persoane

14-17 l/min

15 litri

44 cm
1. Afişaj LCD
multifuncţional
2. Întrerupător principal
pornit / oprit

1

O concentrare de performanţe
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Serelia este o centrală termică de înaltă performanţă, concepută atât
pentru marile apartamente dispunând de una sau doua băi, precum
şi pentru case individuale. Cu o lăţime de numai 44 cm şi dotată cu
un boiler pentru apă caldă cu o capacitate de 15 litri, Serelia reprezintă
soluţia ideală pentru toţi cei care doresc confort maxim cu ajutorul
unei centrale compacte.
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3. Buton de programare
apă caldă
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4. Buton de programare
încălzire
5. Buton funcţionare
automată
6. Reglare temperatură
încălzire
7. Buton INFO
8. Reglare temperatură
apă caldă

Apă caldă din abundenţă
Sistemul Eco Delta de producere a apei calde prin centrala Serelia vă oferă
confortul unei centrale termice de sol cu gabaritul unei centrale murale.
Acest sistem asociază un boiler de stocare cu un schimbător de căldură
în plăci, gestionate de un microprocesor. El optimizează consumul de
energie şi limitează pornirile arzătorului, asigurând un debit de apă caldă
până la 17 l/min, în funcţie de puterea centralei termice alese.
Nu trebuie decât să deschideţi robinetul pentru a vă convinge în fiecare
dimineaţă de confortul asigurat de noua dumneavoastră centrală termică:
disponibilitate imediată şi din abundenţă a apei calde, temperatură
constantă şi o funcţionare silenţioasă…
Componente de calitate vă garantează acest confort pe o perioadă foarte
îndelungată:
> Boiler de 15 litri din inox

Noua dumneavoastră centrală termică, mai mult confort,
consum redus
Ventilator modulant în funcţie de
utilizarea centralei (versiune FF)

> Programator pentru intervale orare de încălzire a boilerului
> T urbină modulantă pentru producere de apă caldă la o temperatură
constantă şi fără timp de aşteptare

Confort individual optim
Pardoseala încălzită, radiatoare clasice sau de joasă temperatură, instalaţii
mixte: Serelia este compatibilă cu ultima generaţie a instalaţiilor hidraulice
Chaffoteaux. Vă puteţi concepe instalaţia pe măsură sau să o perfecţionaţi
în funcţie de propriile dumneavoastră necesităţi:
> Controlul a 1-3 circuite de încălzire:
sufragerii şi dormitoare, etaje, dependinţe…
> Circuite mono sau cu mai multe temperaturi
> Cu sau fără contribuţie a unei instalaţii cu panouri solare

de funcţionare a centralei, precum şi

Centralele Serelia sunt echipate cu sistem
de reglare climatică. Panoul de comandă
cu ecran mare LCD retroluminat este
foarte simplu de utilizat, graţie meniurilor
derulante şi afişării textelor clare. Serelia
este compatibilă cu întreaga gamă de
echipamente şi opţiuni de climatizare
Chaffoteaux:

temperatura gazelor arse. Scăderea

> Sonde externe şi sonde de ambianţă

temperaturii antrenează o reducere a

> Termostate de ambianţă şi dispozitive de
comandă la distanţă programabile

Serelia este o centrală termică de
joasă temperatură. Această tehnologie
recentă permite reducerea temperaturii

Boiler pentru apă caldă din oţel
inoxidabil, cu capacitate de 15 litri

Arzător modulant cu preamestec
parţial şi aprindere progresivă
Pompă de circulaţie auto-adaptativă
cu modulare

pierderilor termice prin suprafeţe şi
gaze arse. Prin urmare, centralele
termice de joasă temperatură sunt
mai economice decât cele tradiţionale

Schimbător în plăci din inox

şi produc mai puţine emisii poluante.
Ele oferă un confort deosebit la nivel

Bloc hidraulic compact
Reglare climatică cu ecran LCD
cu meniu derulant

Serelia vă oferă mai mult decât o temperatură
constantă a locuinţei. Respectarea tuturor
factorilor climatici, interni sau externi,
precum şi dirijarea inteligentă a parametrilor
instalaţiei dvs. vă asigură confort şi bunăstare
de-a lungul anului, precum şi o factură de
combustibil redusă!

de încălzire.
Serelia înseamnă garanţia unui
confort şi a unor economii efective.

> Legături cu fir sau fără fir
(radiocomandate)
> Sisteme cu mai multe circuite
> Instalaţii solare
Instalatorul Chaffoteaux vă va îndruma
astfel încât să faceţi cea mai bună alegere
a echipamentelor în funcţie de locuinţa
dumneavoastră.

