CARACTERISTICI TEHNICE
SPECIFICAŢIE

25 CF

24 VMC

25 FF

30 FF

Gaz natural şi propan (1)

Gaz
ÎNCĂLZIRE

Putere utilă încălzire

kW

23,7

23,7

24,2

28

Gama de puteri

kW

10,1-23,7

10,1-23,7

9,5-24,2

11,6-28

92,2

94,4

Randament la putere 30% din PCI (tur încalzire 40°C) %

92,2

94,5

APĂ CALDĂ MENAJERĂ

Putere maximă în regim apă caldă
Debit specific în funcţie de EN 625 la ΔT 30 K

kW

25,5

25,5

l/min

26,2

29,5

conform boiler Duo

DIMENSIUNI - GREUTATE

(1)

Înălţime x Lăţime x Adâncime

mm

Greutate

kg

770 x 440 x 389
30

30

31

31

Propan cu kit de transformare gaz (opţional).

Ref.: 92710219 - MTS S.A. cu capital de 45 930 552 € - foto necontractuale - MTS S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica
fără preaviz caracteristicile/specificaţiile aparatelor prezentate în acest document care nu este contractual.

TALIA SYSTEM

NOU

“Confort pe măsură”

Chaffoteaux, o marcă de încredere
Prestigioasă firmă franceză de
centrale termice, Chaffoteaux are
o experienţă de 100 de ani şi
numeroase inovaţii în domeniul
încălzirii menajere. Preluată de
MTS, unul din grupurile europene
cele mai dinamice în materie de
soluţii de centrale termice,
Chaffoteaux dispune de mijloace
considerabile de cercetare şi

dezvoltare, garanţii ale
performanţei sale tehnologice,
ambientale şi economice.
Partener privilegiat al
profesioniştilor, Chaffoteaux se
sprijină pe o reţea de distribuţie şi
de servicii de înaltă calificare pe
întreg teritoriul. Întotdeauna
alături de dumneavoastră,
specialiştii acreditaţi Chaffoteaux

vă furnizează servicii optime pentru
instalarea şi punerea în funcţiune a
aparatelor, precum şi pentru
întreţinerea şi depanarea acestora.
Pentru mai multe informaţii,
accesaţi
www.chaffoteaux.fr sau
www.mtsgroup.ro
sau telefonaţi la
021/231.95.21

RATURĂ
Ă
CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ DE JOASĂ TEMPERATURĂ
PRODUCERE DE APĂ CALDĂ SEPARATĂ

TALIA SYSTEM

MTS GROUP
Merloni Termosanitari Romania S.R.L.
Str. Giacomo Puccini nr. 8A, et. 2
Sector 2, 020194 Bucureşti
Telefon dep. comercial: +40-21-231.95.10
Telefon dep. tehnic: +40-21-231.95.21/22
Fax: +40-21-231.94.75
E-mail: marketing@mtsgroup.ro
www.mtsgroup.ro

Chaffoteaux face parte din grupul MTS, companie de renume internaţional, specializată în fabricarea şi furnizarea unei game complete de sisteme
de încălzire şi producere a apei calde menajere.

INFORMAŢIE PRODUS
EDIŢIE 09/2007

TALIA SYSTEM

CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ DE JOASĂ TEMPERATURĂ – NUMAI ÎNCĂLZIRE SAU PRODUCERE DE APĂ CALDĂ SEPARATĂ

Buletinul meteo
personal
la îndemână

PERFORMANŢĂ ŞI CONFORT
Putere

Utilizare

Debit apă caldă

25-30 kW

4 persoane şi +

confrom instalării

Un sistem modular

Boiler
separat

Lăţime

€
44 cm

1. Afişaj LCD
multifuncţional

3

Utilizaţi cantităţi considerabile de apă caldă? Vreţi să
înlocuiţi o centrală existentă,
racordată la un boiler pentru
apă caldă? Vreţi să racordaţi
centrala la un boiler Duo
sau la o instalaţie solară
Zelios pentru apă caldă
menajeră? În toate aceste
cazuri, Talia reprezintă
răspunsul în vederea gestionării eficiente a producerii
de apă caldă în locuinţa
dvs. Instalatorul vă va furniza
recomandări privitor la
designul şi la dimensionarea
optimă a instalaţiei dvs.,
ghidându-vă în alegerea pe
care doriţi să o faceţi.

2

4

Performantă, modulară şi compactă, Talia System este o centrală de calitate,
mai ales daca pentru producerea de apa calda instalatia dvs. integreaza, un
boiler cu acumulare, separat. Conform modelului considerat, puterea sa,
precum şi volumul boilerului instalat, Talia System se adaptează fără
probleme spaţiilor mari. Este centrala termică polivalentă prin excelenţă.

Apă caldă pe măsură

5

Confort individual optim
Pardoseala incălzită, radiatoare clasice sau cu temperatură joasă,
instalaţii mixte: Talia System este compatibilă cu ultima generaţie
a instalaţiilor hidraulice Chaffoteaux. Vă puteţi concepe instalaţia pe
măsură sau să o perfecţionaţi în funcţie de propriile dvs.
proiecte:
> 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 instalatii cu panouri solare

Pompa modulantă
auto-adaptivă

Bloc hidraulic preechipat
pentru producerea de apă caldă

8

4. Buton de programare
încălzire
5. Buton funcţionare
automată
6. Reglare temperatură
încălzire

Talia System 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!

temperatura gazelor arse. Scăderea
temperaturii antrenează o reducere a

> Sonde externe şi sonde de ambianţă

pierderilor termice prin suprafeţe şi

> Termostate de ambianţă şi comenzi la
distanţă programabile

Talia System este o centrală termică de
joasă temperatură. Această tehnologie

gaze arse.

> Legături cu fire sau radiocomandate

Prin urmare, centralele termice de joasă

> Sisteme cu mai multe circuite

temperatură sunt mai economice decât

> Instalaţii solare

cele tradiţionale şi produc mai puţine

Instalatorul Chaffoteaux vă va îndruma astfel
încât să faceţi cea mai bună alegere a
aparaturii în funcţie de locuinţa
dumneavoastră.

emisii poluante. Ele oferă un confort
deosebit la nivel de încălzire.
Talia System înseamnă garanţia unui

Reglare climatică cu ecran LCD
cu meniu derulant

7

Centralele Talia System sunt echipate de serie
cu sistem de reglare climatică. Panoul de
comandă cu ecran mare LCD retroiluminat
este foarte simplu de utilizat, graţie meniurilor
derulante şi afişării textelor clare. Talia System
este compatibilă cu întreaga gamă de
echipamente şi opţiuni de reglare climatice
ţinând de Chaffoteaux:

de funcţionare a centralei, precum şi

Arzător modulant
cu preamestec parţial

3. Buton de programare
apă caldă

8. Reglare temperatură
apă caldă

recentă permite reducerea temperaturii

exemple : schéma de raccordement d’une chaudière
t alia s ystem à un ballon d uo c haffoteaux.

6

7. Buton INFO

Noua dumneavoastră centrală termică, mai mult confort,
consum mai puţin

Ventilator modulant în funcţie
de utilizarea centralei
Aprindere progresivă a arzătorului

2. Întrerupător principal
pornit / oprit

1

confort plăcut şi a unor economii efective.

