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Baxi
Společnost BAXI Group je jednou z vedoucích 

evropských průmyslových skupin, která se speciali-

zuje na zařízení pro vytápění a domácí komfort.

BAXI Group nabízí široký sortiment výrobků 

na vytápění s vysokou účinností. V současnosti 

zahrnuje rozsáhlé zázemí dobře známých 

světových značek, jako jsou BAXI, CHAPPÉE, 

BRÖTJE, POTTERTON, HEATRAE SADIA, SICMA, 

AQUALISA, RYCROFT, VALOR, BAYMAK, 

WESTEN, IDEAL-BAXI, SENERTEC, EUROPEAN 

FUEL CELL, z nichž některé jsou velmi dobře zná-

mé i na českém trhu.

BAXI Group 

se zaměřuje na vytápění 

a vzduchotechniku bytů, rodinných 

domů i větších objektů a mezi jejím sortimen-

tem naleznete kotle na plyn a topný olej, pevná 

paliva, kondenzační kotle, elektrické zásobníkové 

ohřívače, průtokové plynové ohřívače, plynové 

a olejové hořáky, solární kolektory, otopná tělesa 

- radiátory, elektrické a plynové krby a sprchové 

systémy.

Společnost BAXI Group vlastní výrobní závody v Anglii, Francii, Německu, Dánsku, Itálii, Španělsku, Turecku a Argentině. Více 

jak 6000 zaměstnanců a roční obrat více jak 1 miliarda Euro společnost jednoznačně staví mezi lídry oboru.

Společnost je si vědoma strategického významu nejnovějších technologií, investic do výzkumu a neustálého zvyšování kvality.

Z toho vyplývá i filozofie, podle které se řídí vývoj výrobků. Vývoj musí předvídat jak nové požadavky spotřebitelů, tak i 

směr, kterým půjdou evropské normy. Výsledkem je neustálé zvyšování uživatelského komfortu, výkonnosti a kvality výrobků, 

zvyšování ochrany životního prostředí.

Výsledkem úspěšné výrobní strategie společnosti BAXI Group jsou výrobky, které 
jsou vždy na straně spotřebitele a jsou špičkou v oboru.
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Snadná a okamžitá identifikace ikon

Symbol označuje výrobky vybavené 
vyspělou elektronikou, která je ideální 
pro instalace kaskádových systémů, 
a ovládacím panelem pro snadné čtení 
a okamžité programování, regulaci 
a kontrolu parametrů.

Tento symbol označuje elektrické krytí 
kotle.

Tímto symbolem jsou označeny vynika-
jící vlastnosti při výrobě TUV.

Tento symbol označuje široký rozsah 
modulace mezi minimálním a maxi-
málním výkonem kotle s následným 
snížením počtu opakovaných zážehů 
a vypnutí plamene a snížením 
spotřeby plynu.

ROZSAH MODULACE

Výrobek označený tímto symbolem 
má zabudovaný odnímatelný ovládací 
panel s možností programování 
a regulace teploty. Připojení je pomocí 
kabelu.

SOUČÁSTÍ KOTLE

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

Výrobky označené tímto symbo-
lem jsou vybaveny zabudovaným 
bezdrátovým odnímatelným ovládacím 
panelem.

SOUČÁSTÍ KOTLE

BEZDRÁTOVÉ
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

Na každé stránce je možné 
okamžitě určit výhody jednotlivých 
výrobků pomocí jednoduchých 
a srozumitelných grafických ikon. 
Zde uvádíme jejich stručný popis:
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Kondenzační technologie nepochybně 

představuje poslední inovaci v oblasti vytápění. 

Využití systémů s předmísením plamene 

umožňuje dosáhnout mnohem lepších výkonů 

(energetická účinnost až 109,8%) díky zužitkování 

tepla při kondenzaci.  U klasických kotlů uniká ve 

formě vodních par ve spalinách do venkovního 

prostředí.

Kondenzační kotel je v podstatě synonymem pro 

energetickou úsporu a nízké emise. V systémech 

s nízkou teplotou zajišťuje energetickou úspo-

ru až 35% (roční náklady na provoz kotle tedy 

klesají až o 35%). Evidentní snížení emisí (80% 

Nox a 90% CO), které je docíleno směšováním 

vzduch/ plyn ve speciálním hořáku, činí tento 

kotel velmi šetrným k životnímu prostředí. 

Nox a CO jsou znečišťující faktory, které mohou 

životní prostředí velmi poškodit. Cílem firmy 

Baxi je nabízet takové výrobky, které představují 

nejlepší řešení, pokud jde o ochranu životního 

prostředí.

Kondenzační kotle

Kondenzační kotle Comfort HT mají velmi široké pole 

modulace (1-6), aby bylo možné snížit počet zážehů 

a vypnutí kotle,  a to díky minimálním výkonům. Kromě 

lepšího provozu kotle lze dosáhnout snížení spotřeby 

Široký rozsah modulace
a především trvalou úsporu na nákladech za plyn.

Tato charakteristika znamená rovněž výhodu při využití 

zařízení v solárních systémech.  Provoz kotle zaručuje 

teplou vodu a tepelnou pohodu v každém okamžiku.

Průměrná celoroční 
účinnost (%) 
podle normy 
DIN 4702-8

Potřebný relativní výkon (%)

ROZSAH MODULACE

MODULACE 1 - 5 PRO 
MODELY HT 1.240 – HT 1.280

Účinnost standardního kotle

Účinnost kondenzačního kotle
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Tlačítko zobrazení 
informací 

a programování

Zvýšení teploty TUV

Snížení teploty TUV

Aktivace Léto/Zima/
Pouze vytápění/

vypnuto (funkce proti 
zamrznutí aktivní)

Tlačítko comfort/
economy

Funkce časového nastavení 
(např. tlačítko sprcha, funkce 
prázdniny, tlačítko „přítomen“)

Zvýšení pokojové teploty /
teplota na výstupu do topení

Snížení pokojové teploty / 
teplota na výstupu do topení

Tlačítko potvrzení / 
reset

Výše označené popisy tlačítek odpovídají normálnímu provozu ovládacího panelu, v závislosti na způsobu programování se pomocí tlačítek aktivují různé funkce (viz informa-
ce uvedené v návodu na použití).

Komfort dálkového ovládání
Zabudovaný odnímatelný ovládací panel (REMOTE CONTROL) u kotlů Luna3 Comfort HT umožňuje snadné programování a okamžitou diagno-
stiku provozu kotle se zaznamenáváním posledních poruch. Sledování a řízení provozu kotle je jednodušší díky informacím, které se zobrazují na 
širokém displeji a díky tlačítkům, pomocí kterých je možné regulovat teplotu.

Nastavení a zobrazování všech parametrů kotle:
•	 nastavení pokojové teploty, teploty topení, topné křivky, 

teploty TUV

•	 programování provozu topení a okruhu TUV (s připojeným 
externím zásobníkem)

•	 zobrazení teploty (pokojové, topení a TUV, venkovní (pokud 
je připojena vnější sonda, dodávaná jako příslušenství 
na objednávku), skutečné teploty topení a TUV), úrovně 
výkonu a modulace

•	 zobrazení množství odebírané TUV

•	 funkce předehřevu: po každém odběru TUV zahřívá kotel 
vodu v primárním okruhu tak, aby při dalším odběru měla 
TUV požadovanou teplotu

•	 připojení na solární systém: kombinované modely 
s průtokovým ohřevem vody jsou nastaveny na připojení 
k integrovanému solárnímu systému Baxi. Kotel se uvede 
do provozu pouze v případě, že teplota vody v zásobníku 
je nižší než ta požadovaná.

•	 Diagnostika a zaznamenávání posledních zjištěných poruch

•	 Elektronicky řízená ekvitermní regulace systémů 
s „pohyblivou teplotou“. V případě, že je připojena vnější 
sonda (na objednávku), elektronická deska provede 

Program vytápění 
automaticky / manuálně / vypnuto

automatické nastavení správné klimatické křivky 
v závislosti na zjištěné venkovní a pokojové teplotě.

•	 Týdenní dvouúrovňové programovací hodiny (comfort/
economy): nastavení provozu kotle může být pro jednotlivé 
dny nebo pro skupiny několika po sobě jdoucích dnů.

•	 Zobrazení symbolů a kódů pro okamžitou identifikaci 
provozního režimu kotle

•	 Funkce SPRCHA: pro dobu sprchování je možné teplotu 
vody dočasně změnit na požadovanou hodnotu pomocí 
příslušného tlačítka

•	 Tlačítko comfort/economy: v případě, že je zvolen program 
automatického provozu, je možné dočasně změnit teplotu 
nastavenou v rámci určitého naprogramovaného časového 
pásma 

•	 Nastavení programu vytápění: automaticky / manuálně /
vypnuto

•	 Nastavení programu vytápění s omezenou dobou 
trvání: možnost přechodně na určitou dobu přerušit 
automatický provoz (např. nastavení funkce prázdniny, 
tlačítko“přítomen“)

Základní	funkce SOUČÁSTÍ KOTLE

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
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Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil
• Hořák se směšováním palivo – vzduch z nerez oceli AISI 316L
• Primární výměník z nerez oceli AISI 316L s výztuží z kompozit-

ního materiálu
• Větší sekundární výměník z nerez oceli, který umožňuje konden-

zaci i při provozu TUV
• Ventilátor s modulací a elektronickým řízením rychlosti otáček
• Automatický by-pass
• Oběhové čerpadlo s možností regulace rychlosti otáček, 

s nízkou spotřebou a zabudovaným odvzdušněním
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary

Tepelná regulace
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Možnost připojení k zónovému systému
• Prostorový termostat, funkce programování teploty topení 

a TUV součástí ovládacího panelu

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Bezpečnostní sonda NTC proti přehřátí spalin
• Kontrola teploty pomocí sond NTC
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teploměr
• Manometr pro okruh vytápění

• Široký rozsah modulace výkonu – až 1÷6: 
vyšší účinnost a nižší hlučnost

• Odnímatelný ovládací panel vybavený LCD 
displejem, s funkcí centrálního řízení tepelné 
regulace 

• Možnost regulace smíšených systémů 
(vysoká-nízká teplota)

• Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost 
a dlouhá životnost

• Možnost připojení k solárnímu systému BAXI
• Ekvitermní regulace po připojení vnější sondy 

(příslušenství na objednávku)

Vytápění + možnost 
připojení externího 

zásobníku

Topení a výroba TUV

  240 280 330 1.120 1.240 1.280

Jmenovitý tepelný příkon TUV kW 24,7 28,9 34 - - -
Jmenovitý tepelný příkon topení kW 20,5 24,7 28,9 12,4 24,7 28,9
Jmenovitý tepelný výkon TUV kW 24 28 33 - - -
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60 °C kW 20 24 28 12 24 28
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30 °C kW 21,6 25,9 30,3 13 25,9 30,3
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60 °C kW 4 4,8 5,6 2* 4,8 5,6
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30 °C kW 4,3 5,1 6,1 2,2* 5,1 6,1

Energetická účinnost (92/42/CEE) - HHHH	 HHHH	 HHHH		 HHHH	 HHHH	 HHHH

Průměrná účinnost (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8
Jmenovitá účinnost 80/60 °C % 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6
Jmenovitá účinnost 50/30 °C % 105,1 105 105 105,2 105,1 105
Účinnost při 30% výkonu % 107,5 107,5 107,3 107,5 107,5 107,3
Třída NOx (EN 483) - 5 5 5 5 5 5
Minimální provozní teplota °C -5 -5 -5 -5 -5 -5
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 8/0,5 8/0,5 10/0,5 8/0,5 8/0,5 10/0,5
Rozsah regulace topné vody °C 20/80 20/80 20/80 20/80 20/80 20/80
Rozsah regulace TUV °C 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60
Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C (1) l/min 13,8 16,1 18,9 - - -

Minimální průtok TUV l/min 2 2 2 - - -
Minimální přetlak okruhu TUV bar 0,15 0,15 0,15 - - -
Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3 3 3 3 3
Maximální přetlak okruhu TUV bar 8 8 8 - - -
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 mm m 10 10 10 10 10 10
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80 mm m 80 80 80 80 80 80
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,012 0,014 0,016 0,006 0,012 0,014
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,002 0,002 0,003 0,001 0,002 0,003
Maximální teplota spalin °C 73 75 75 73 73 70

Rozměry (v. x š. x hl.) mm            760 x 450 x 345
Hmotnost kg 44,5 45,5 46,5 44 45 46
Druh plynu    Metan/LPG
Elektrický příkon W 150 155 160 150 150 155
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

* v případě, že kotel pracuje na zemní plyn, je minimální výkon 3,9 kW (80/60°C) a 4,2 kW (50/30°C).
(1) bez redukce průtoku

Primární výměník 
Výměník HT je vyrobený z ne-
rez oceli, aby byla zaručena 
vyšší spolehlivost a delší 
životnost a navíc je vybaven 
speciální výztuží z kompo-
zitního materiálu. Vnější kryt 
výměníku je odhlučněný 
a proto se tyto kotle vyznačují 
tichým provozem.

Připojení k solárnímu 
systému 
Kombinované modely 
s průtokovým ohřevem vody 
jsou připraveny pro připojení 
k solárnímu systému BAXI

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

MR výstup topení 
G 3/4”

US výstup TUV G 1/2”
GAS vstup plynu do 

kotle G 3/4”
ES vstup užitkové 

vody G 1/2”
RR zpátečka topení 

G 3/4”
SC odvod kondenzátu 

(na připojení 
hadice Ø 21mm)

ROZSAH MODULACE

MODULACE 1 - 5 PRO 
MODELY HT 1.240 – HT 1.280

SOUČÁSTÍ KOTLE

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
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Vytápění + možnost připojení 
externího zásobníku

  1.180 MP 1.240 MP 1.330 MP
Jmenovitý tepelný příkon topení kW 17,4 24,7 34
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60 °C kW 16,9 24 33
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30 °C kW 18,3 25,9 35,8
Minimální tepelný výkon topení 80/60 °C kW 4,2 6,8 9,4
Minimální tepelný výkon topení 50/30 °C kW 4,5 7,4 10,2

Energetická účinnost (92/42/CEE) - HHHH	 HHHH	 HHHH

Průměrná účinnost (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8 109,8
Jmenovitá účinnost 80/60 °C % 97,4 97,6 97,3
Jmenovitá účinnost 50/30 °C % 105,1 105,1 105,1
Účinnost při 30% výkonu % 107,5 107,5 107,6
Třída NOx (EN 483) - 5 5 5
Minimální provozní teplota °C -5 -5 -5
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 8/0,5 8/0,5 10/0,5
Rozsah regulace topné vody °C 25/80 25/80 25/80
Rozsah regulace TUV °C 35/60 35/60 35/60

Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3 3
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 mm m 10 10 10
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80 mm m 80 80 80
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,002 0,012 0,016
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,002 0,003 0,005
Maximální teplota spalin °C 74 73 76

Rozměry (v. x š. x hl.) mm 760x450x345 760x450x345 760x450x345
Hmotnost kg 44 45 46
Druh plynu  Metan/LPG Metan/LPG Metan/LPG
Elektrický příkon W 145 150 155
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D IPX5D

Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil
• Hořák se směšováním palivo – vzduch z nerez oceli AISI 316L
• Primární výměník z nerez oceli AISI 316L
• Ventilátor s modulací a elektronickým řízením rychlosti otáček 
• Automatický by-pass
• Modulační čerpadlo s nízkou spotřebou a zabudovaným 

odvzdušněním
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary

Tepelná regulace
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Příprava na připojení smíšených systémů
• Příprava pro instalaci do kaskády
• Funkce programování teploty topení a TUV přímo z ovládacího 

panelu kotle
• Možnost připojení spojité ekvitermně prostorové regulace

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu v případě 

nedostatku vody nebo zablokovaného čerpadla
• Spalinový termostat
• Kontrola teploty pomocí sond NTC
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teploměr
• Manometr pro okruh vytápění

• Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost 
a dlouhá životnost

• Funkce ekvitermní regulace (po připojení 
vnější sondy – a objednávku), programování 
teploty topení a TUV přímo z ovládacího 
panelu kotle

• Možnost zapojení do kaskády a regulace 
složitých smíšených systémů

• Zabudovaný elektrický trojcestný ventil pro 
připojení externího zásobníku

• Modulační oběhové čerpadlo
• Ekvitermní regulace po připojení vnější sondy 

(příslušenství na objednávku)

Instalace do 
kaskády
Po připojení 
příslušenství je možné 
pomocí vyspělé elektro-
niky řídit až 12 kotlů v 
kaskádě.

Modulační 
čerpadlo
Nižší hlučnost je 
dosažena automa-
tickým přizpůsobením 
rychlosti otáček 
reálným podmínkám 
tepelné výměny.

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

MR výstup topení 
G 3/4”

US výstup TUV G 1/2”
GAS vstup plynu do 

kotle G 3/4”
ES vstup užitkové 

vody G 1/2”
RR zpátečka topení 

G 3/4”
SC odvod kondenzátu 

(na připojení 
hadice Ø 21mm)
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Vytápění a výroba TUV 
v zabudovaném zásobníku

  240 330
Jmenovitý tepelný příkon TUV kW 24,7 34
Jmenovitý tepelný příkon topení kW 20,5 28,9
Jmenovitý tepelný výkon TUV kW 24 33
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60 °C kW 20 28
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30 °C kW 21,6 30,3
Minimální tepelný výkon topení 80/60 °C kW 4 9,4
Minimální tepelný výkon topení 50/30 °C kW 4,3 10,2

Energetická účinnost (92/42/CEE) - HHHH	 HHHH

Průměrná účinnost (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8
Jmenovitá účinnost 80/60 °C % 97,6 97,6
Jmenovitá účinnost 50/30 °C % 105,1 105
Účinnost při 30% výkonu % 107,5 107,3
Třída NOx (EN 483) - 5 5
Minimální provozní teplota °C -5 -5
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 8/0,5 8/0,5
Rozsah regulace topné vody °C 20/80 20/80
Rozsah regulace TUV °C 35/60 35/60
Objem zásobníku l 45 45
Specifický průtok (podle EN 625) l/min 16,6 19,5
Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C l/min 13,8 18,9
Množství TUV při ohřátí o ∆T 30°C l/30’ 385 500

Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3
Maximální přetlak okruhu TUV bar 8 8
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 mm m 10 10
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80 mm m 80 80
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,016 0,016
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,005 0,005
Maximální teplota spalin °C 73 75

Rozměry (v. x š. x hl.) mm 950 x 600 x 466 950 x 600 x 466
Hmotnost Kg 65 67
Druh plynu  Metan/LPG Metan/LPG
Elektrický příkon W 150 160
Elektrické krytí - IPx5D IPx5D

Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil
• Hořák se směšováním palivo – vzduch z nerez oceli AISI 316L
• Primární výměník z nerez oceli AISI 316L 
• Zabudovaný zásobník z nerez oceli AISI 316L
• Ventilátor s modulací a elektronickým řízením rychlosti otáček
• Automatický by-pass
• Oběhové čerpadlo s možností regulace rychlosti otáček, 

s nízkou spotřebou a zabudovaným odvzdušněním
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary
• Pojistný ventil zásobníku 8 barů
• Zabudovaná expanzní nádoba TUV s objemem 2 litry
• Příprava pro zpětnou cirkulaci TUV

Tepelná regulace
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Možnost připojení k zónovému systému
• Prostorový termostat, funkce programování teploty topení 

a TUV součástí ovládacího panelu

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Bezpečnostní sonda NTC přehřátí spalin
• Kontrola teploty pomocí sond NTC
• Funkce proti bakterii „legionella“
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teploměr
• Manometr pro okruh vytápění

• Široký rozsah modulace 1÷6 (model 240): 
vyšší účinnost a nižší hlučnost

• Vynikající vlastnosti při výrobě TUV: až 500 
litrů za 30 minut (ΔT 30°C)

• Odnímatelný ovládací panel s LCD displejem, 
s funkcí centrálního řízení tepelné regulace

• Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost 
a dlouhá životnost

• Možnost regulace smíšených systémů 
(vysoká-nízká teplota)

• Zabudovaná ekvitermní regulace po 
připojení vnější sondy (příslušenství na 
objednávku)

• Zabudovaná expanzní nádoba

Zabudovaný zá-
sobník z nerez oceli 
AISI 316L
Zásobník, kterým je 
vybaven kotel Nuvola3 
Comfort představuje 
ideální řešení v případě 
odběru velkého 
množství teplé užitkové 
vody na více místech 
současně.

Primární výměník 
Je vyroben z nerez oceli 
pro vyšší spolehlivost 
a delší životnost.

SC

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

1 výstup TUV G 1/2”
2 vstup užitkové 

vody G 1/2”
3 zpátečka topení 

G 3/4”
4 výstup topení 

G 3/4”
5 vstup plynu do 

kotle G 3/4”
SC odvod kondenzátu

ROZSAH MODULACE

MODULACE 1 - 5 PRO 
MODELY HT 1.240 – HT 1.280

SOUČÁSTÍ KOTLE

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

10



Vytápění a výroba TUV 
ve stacionárním zásobníku

  120 240 330
Jmenovitý příkon TUV kW 12,4 24,7 34
Jmenovitý tepelný příkon topení kW 12,4 24,7 28,9
Jmenovitý tepelný výkon TUV kW 12 24 33
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60 °C kW 12 24 28
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30 °C kW 13 25,9 30,3
Minimální tepelný výkon topení 80/60 °C kW 2* 4,8 5,6
Minimální tepelný výkon topení 50/30 °C kW 2,2* 5,1 6,1

Energetická účinnost (92/42/CEE)  HHHH	 HHHH	 HHHH

Průměrná účinnost (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8 109,8
Jmenovitá účinnost 80/60 °C % 97,6 97,6 97,6
Jmenovitá účinnost 50/30 °C % 105,2 105,1 105
Účinnost při 30% výkonu % 107,5 107,5 107,3
Třída NOx (EN 483) - 5 5 5
Minimální provozní teplota °C -5 -5 -5
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 8/0,5 8/0,5 10/0,5
Rozsah regulace topné vody °C 20/80 20/80 20/80
Rozsah regulace TUV °C 35/65 35/65 35/65
Objem zásobníku l 80 80 80
Množství TUV při ohřátí o 25°C l/min 6,9 13,7 18,9
Specifický průtok (podle EN 625) l/min 14 21 25
Množství TUV při ohřátí o 30°C l/30’ 252 420 550

Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3 3
Maximální přetlak okruhu TUV bar 8 8 8
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 mm m 10 10 10
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80 mm m 80 80 80
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,006 0,012 0,014
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,001 0,002 0,003
Maximální teplota spalin °C 73 73 70

Rozměry zařízení (v. x š. x hl.) mm 1640 x 450 x 550 1640 x 450 x 550 1640 x 450 x 550
Hmotnost Kg 89 90 91
Druh plynu  Metan/LPG Metan/LPG Metan/LPG
Elektrický příkon W 145 150 155
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D IPX5D

* v případě, že kotel pracuje na zemní plyn, je minimální výkon 3,9 kW (80/60°C) a 4,2 kW (50/30°C).

Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil
• Hořák se směšováním palivo – vzduch z nerez oceli AISI 316L
• Primární výměník z nerez oceli AISI 316L s výztuží z kompozit-

ního materiálu
• Zásobník z nerez oceli AISI 316L
• Ventilátor s modulací a elektronickým řízením rychlosti otáček
• Automatický by-pass
• Oběhové čerpadlo s možností regulace rychlosti otáček, 

s nízkou spotřebou a zabudovaným odvzdušněním
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary
• Pojistný ventil zásobníku 8 barů
• Příprava pro zpětnou cirkulaci TUV

Tepelná regulace
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Možnost připojení k zónovému systému
• Prostorový termostat, funkce programování teploty topení 

a TUV součástí ovládacího panelu

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Bezpečnostní sonda NTC přehřátí spalin
• Kontrola teploty pomocí sond NTC
• Funkce proti bakterii „legionella“
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teploměr
• Manometr pro okruh vytápění

• Široký rozsah modulace 1÷6: vyšší účinnost 
a nižší hlučnost

• 80-ti litrový zásobník z nerez oceli AISI 316L
• Vynikající vlastnosti při výrobě TUV: až 550 

litrů za 30 minut (ΔT 30°C)
• Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost 

a dlouhá životnost
• Zabudovaná ekvitermní regulace po připojení 

vnější sondy (příslušenství na objednávku)
• Zásobník  lze také propojit s řadami Prime HT 

a Luna3 System HT 80-ti litrový zásobník 
z nerez oceli AISI 316L
Zásobník s objemem 80 
litrů zajišťuje velké množství 
teplé užitkové vody v případě 
odběru na více místech 
současně.

Sada pro připojení pod-
lahového vytápění 
Tuto sadu je možné instalovat 
do prostoru v zadní části kotle. 
Díky této sadě je možné řídit 
smíšený systém (s vysokou 
a nízkou teplotou).

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

A výstup topení G 3/4”
B zpátečka topení G 3/4”
C vstup plynu do kotle G 3/4”
E vstup užitkové vody G1/2“ M
F výstup TUV G ½“ M
G cirkulace TUV G1/2“ M
H odvod kondenzátu
I pojistný ventil

ROZSAH MODULACE

MODULACE 1 - 5 PRO 
MODELY HT 1.240 – HT 1.280

COMBI

SOUČÁSTÍ KOTLE

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
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Vytápění a výroba 
TUV v zabudov. 

zásobníku

  240 280 330 STORAGE 240 1.120 1.240
Jmenovitý tepelný příkon TUV kW 24,7 28,9 34 24,7 - -
Jmenovitý tepelný výkon topení kW 20,5 24,7 28,9 24,7 12,4 24,7
Jmenovitý tepelný výkon TUV kW 24 28 33 24 - -
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C kW 20 24 28 24 12 24
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C kW 21,6 25,9 30,3 25,9 13 25,9
Minimální tepelný výkon topení 80/60°C kW 6,8 8,7 9,4 6 3,9 6,8
Minimální tepelný výkon topení 50/30°C kW 7,4 9,5 10,2 6,5 4,2 7,4

Energetická účinnost (92/42/CEE)  HHHH	 HHHH	 HHHH	 HHHH	 HHHH	 HHHH

Průměrná účinnost (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8
Jmenovitá účinnost 80/60°C % 97,6 97,6 97,6 97,2 97,5 97,4
Jmenovitá účinnost 50/30°C % 105,1 105,0 105,0 105,1 105,2 105,1
Účinnost při 30% výkonu % 107,5 107,5 107,3 107,3 107,5 107,5
Třída NOx (EN 483) - 5 5 5 5 5 5
Minimální provozní teplota °C -5 -5 -5 -5 -5 -5
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 8/0,5 8/0,5 10/0,5 7,5/0,5 8/0,5 8/0,5
Rozsah regulace topné vody °C 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80
Rozsah regulace TUV °C 35/60 35/60 35/60 10/60 - -
Objem zásobníku l - - - 45 - -
Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C (1) l/min 13,8 16,1 18,9 13,8 - -

Minimální průtok TUV l/min 2,2 2,2 2,2 - - -
Minimální přetlak okruhu TUV bar 0,2 0,2 0,2 - - -
Maximální přetlak vody okruhu topení bar 3 3 3 3 3 3
Maximální přetlak okruhu TUV bar 8 8 8 8 8 8
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 mm m 10 10 10 10 10 10
Maximální délka vedení 
děleného odkouření  Ø 80 mm m 80 80 80 80 80 80
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,012 0,014 0,016 0,012 0,006 0,012
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,003 0,004 0,005 0,003 0,002 0,003
Maximální teplota spalin °C 73 75 75 73 73 73

Rozměry (v. x š. x hl.) mm  760x450x345  950x600x466 760x450x345
Hmotnost kg 44 45 46 66 44 45
Druh plynu    Metan/LPG 
Elektrický příkon W 150 155 160 150 145 150
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

(1) bez redukce průtoku

Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil
• Hořák se směšováním palivo – vzduch z nerez oceli AISI 316L
• Primární výměník z nerez oceli AISI 316L s výztuží z kompozit-

ního materiálu
• Sekundární výměník z nerez oceli
• Ventilátor s modulací a elektronickým řízením rychlosti otáček
• Automatický by-pass
• Oběhové čerpadlo s nízkou spotřebou a zabudovaným 

odvzdušněním
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary

Tepelná regulace
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Možnost připojení spojité ekvitermně prostorové regulace
• Možnost připojení programovacích hodin topení

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Bezpečnostní sonda NTC přehřátí spalin
• Kontrola teploty pomocí sond NTC
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teploměr
• Manometr pro okruh vytápění

• Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost 
a dlouhá životnost

• Snadná obsluha díky ovládacímu panelu 
vybavenému ručními ovladači, elektronickým 
displejem a multifunkčními kontrolkami

• Možnost připojení k solárnímu systému BAXI
• Jednoduchá instalace díky připojovací sadě, 

která je součástí balení kotle

Ovládací panel
Díky přednímu panelu vybavenému 
ručními ovladači, elektronickým displejem 
a multifunkčním kontrolkami může uživatel 
snadno volit požadovanou teplotu a kontrolo-
vat provozní funkce kotle.

Vytápění 
+ možnost 

připojení ext. 
zásobníku

Topení 
a výroba 

TUV

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

MR výstup topení 
G 3/4”

US výstup TUV G 1/2”
GAS vstup plynu do 

kotle G 3/4”
ES vstup užitkové 

vody G 1/2”
RR zpátečka topení 

G 3/4”
SC odvod kondenzátu 

(na připojení 
hadice Ø 21mm)
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Smíšené kaskádové systémy 
od 4 do 1800 kW
Vyspělá elektronika, kterou jsou vybaveny kotle s vysokými výkony (advanced CPS system), umožňuje kontrolu kaskádo-

vých systémů a řízení široké řady příslušenství tepelné regulace. Je tudíž možné instalovat systémy s vysokou energe-

tickou účinností přičemž jsou zaručeny nízké emise a zároveň jakýkoli požadavek co se týče domácího komfortu.

Zónový systém
Ekvitermní regulace: vnější sonda a prostorové termostaty

Instalace tohoto systému je vhodná do bytových domů, kde dodávku teplé vody do 
jednotlivých bytových jednotek regulují bytové stanice s kalorimetrem.

S = vnější sonda
OCI 420 = interface kotel/regulátor
RVA 47 = kaskádový regulátor
RT = zónový prostorový termostat

P1 = zónové čerpadlo 1
P2 = zónové čerpadlo 2
QAD 21 = sonda vstup/výstup
MB-DB = připojovací bus

Poznámka: zařízení OCI420 musí být propojena vzájemně mezi sebou 
a s regulátorem RVA47 pomocí svorek MB – DB.
Schémata mají pouze orientační charakter.
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Vytápění + možnost připojení 
externího zásobníku

  1.350 1.450 1.450P* 1.550 1.650
Jmenovitý tepelný příkon topení kW 34,8 46,4 46,4 56,7 67
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C kW 33,9 46,4 46,4 55 65
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C kW 36,5 48,7 48,7 59,5 70,3
Minimální tepelný výkon topení 80/60°C kW 14,5 14,5 14,5 15,5 19,3
Minimální tepelný výkon topení 50/30°C kW 15,8 15,8 15,8 16,8 21

      
Energetická účinnost 92/42/CEE - HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH

Průměrná účinnost (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8
Jmenovitá účinnost 80/60°C % 97,3 97,3 97,3 97,4 97,4
Jmenovitá účinnost 50/30°C % 105,1 105,1 105,1 105,0 105,2
Účinnost při 30% výkonu % 107,6 107,6 107,6 107,5   107,6
Třída NOx (EN 483) - 5 5 5 5 5
Minimální provozní teplota °C -5 -5 -5 -5 -5
Objem vody lt 5,1 5,1 5,1 5,6 6,5
Maximální přetlak okruhu topení bar 4 4 4 4 4
Zásah pojistného ventilu bar 3 3 3 3 3

Rozsah regulace teploty topné vody °C 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 80/125 mm m 10 10 10 10 10
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80 mm m 60 60   60   60   60  
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,016 0,022 0,022 0,027 0,032
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,007 0,007 0,007 0,008 0,010
Maximální teplota spalin °C 72 74 74 78 75

      
Rozměry (v. x š. x hl.) mm   950 x 600 x 466
Hmotnost kg 64 64 64 68 72
Druh plynu    Metan/LPG
Elektrický příkon W 45 75 75 80 125
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

Luna HT Residential 35-65 kW

* model se zabudovaným čerpadlem

Hydraulický systém
• Hořák se směováním palivo – vzduch z nerez oceli AISI 316L
• Primární výměník z nerez oceli AISI 316L
• Funkce proti zablokování čerpadla, která zasahuje každých 
 24 hodin

Tepelná regulace
• Možnost připojení spojité ekvitermně prostorové regulace
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Příprava na připojení smíšených systémů (vysoká – nízká teplota)
• Příprava pro připojení do kaskády
• Možnost připojení sondy pro kontrolu zásobníku

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Programovací hodiny topení a TUV
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Manometr
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teploměr
• Ucelený sortiment příslušenství pro instalaci systémů s jedním 

kotlem a kaskád

• Dvoukomorový primární výměník z nerez 
oceli: vysoká účinnost, minimální rozměry, 
spolehlivost a dlouhá životnost

• Digitální ovládací panel „advanced CPS 
system“ s vyspělou elektronikou pro řízení 
systémů s jedním kotlem a kaskád

• Minimální hmotnost a rozměry
• Ucelený sortiment příslušenství pro tepelnou 

regulaci

Nerezový primární 
zásobník 
s velkou teplosměnou 
plochou díky dvou ko-
morám – kondenzační 
a spalovací.

Digitální ovládací 
panel
vybavený tlačítky 
a širokým LCD di-
splejem, kde se zároveň 
zobrazuje text a symbo-
ly pro jednodušší 
čtení a okamžité 
programování, regulaci 
a kontrolu.

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

MR výstup topení 
G 3/4”

GAS vstup plynu do 
kotle G 3/4”

RR zpátečka topení 
G 3/4”

SC odvod kondenzátu 
(na připojení 
hadice Ø 21mm)

Horizontální připojení 
plynu
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Vytápění + možnost připojení 
externího zásobníku

  1.850 1.1000
Jmenovitý tepelný příkon topení kW 87,2 105
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C kW 85 102
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C kW 91,6 110,3
Minimální tepelný výkon topení 80/60°C kW 25,7 29
Minimální tepelný výkon topení 50/30°C kW 27,8 31,4

   
Energetická účinnost 92/42/CEE - HHHH HHHH

Průměrná účinnost (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8
Jmenovitá účinnost 80/60°C % 97,5 97,4
Jmenovitá účinnost 50/30°C % 105,1 105,1
Účinnost při 30% výkonu % 107,3 107,4
Třída NOx (EN 483) - 5 5
Minimální provozní teplota °C -5 -5
Objem vody lt 35,7 21
Maximální přetlak okruhu topení bar 4 4
Zásah pojistného ventilu bar 3 3

   
Rozsah regulace teploty topné vody °C 25/80 25/80
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 110/160 mm m 9 9
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 110 mm m 26 26 
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,041 0,050
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,013 0,015
Maximální teplota spalin °C 74 79

   
Rozměry (v. x š. x hl.) mm 950 x 600 x 650 950 x 600 x 650
Hmotnost kg 94 98
Druh plynu  Metan/LPG Metan/LPG
Elektrický příkon W 150 200
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D

Luna HT Residential 85-100 kW

Hydraulický systém
• Hořák se směšováním palivo – vzduch z nerez oceli AISI 316L
• Primární výměník z nerez oceli AISI 316L
• Funkce proti zablokování čerpadla, která zasahuje každých 
 24 hodin

Tepelná regulace
• Možnost připojení spojité ekvitermně prostorové regulace
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Příprava na připojení smíšených systémů (vysoká – nízká teplota)
• Příprava pro připojení do kaskády
• Možnost připojení sondy pro kontrolu zásobníku

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Programovací hodiny topení a TUV
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Manometr
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teploměr
• Ucelený sortiment příslušenství pro instalaci systémů s jedním 

kotlem a kaskád

• Dvoukomorový primární výměník z nerez 
oceli: vysoká účinnost, minimální rozměry, 
spolehlivost a dlouhá životnost

• Digitální ovládací panel „advanced CPS 
system“ s vyspělou elektronikou pro řízení 
systémů s jedním kotlem a kaskád

• Minimální hmotnost a rozměry
• Ucelený sortiment příslušenství pro tepelnou 

regulaci

Nerezový primární 
zásobník 
s velkou teplosměnou 
plochou díky dvou ko-
morám – kondenzační 
a spalovací.

Digitální ovládací 
panel
vybavený tlačítky 
a širokým LCD di-
splejem, kde se zároveň 
zobrazuje text a 
symboly pro jednodušší 
čtení a okamžité 
programování, regulaci 
a kontrolu.

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

MR výstup topení 
G 3/4”

GAS vstup plynu do 
kotle G 3/4”

RR zpátečka topení 
G 3/4”

SC odvod kondenzátu 
(na připojení 
hadice Ø 21mm)

Horizontální připojení 
plynu
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Tepelné kondenzační systémy s vysokými výkony



Vytápění + možnost připojení 
externího zásobníku

   1.450 1.650 1.850 1.1000 1.1150 1.1200 1.1500
Jmenovitý tepelný příkon topení kW 46,4 67 87,2 102,7 115 123,2 154
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C kW 45 65 85 100 112 120 150
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C kW 48,7 70,3 91,6 107,8 121,1 129,7 162
Minimální tepelný výkon topení 80/60°C kW 11,8 13,4 32,2 35,8 39 39 40,4
Minimální tepelný výkon topení 50/30°C kW 12,8 14,5 34,9 38,8 42,1 42,1 43,7

Energetická účinnost (92/42/CEE) - HHHH	 HHHH	 HHHH	 HHHH	 HHHH	 HHHH	 HHHH

Průměrná účinnost (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8
Jmenovitá účinnost 80/60°C % 97,3 97,3 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4
Jmenovitá účinnost 50/30°C % 105,2 105,3 105,1 105 105,3 105,3 105,2
Účinnost při 30% výkonu % 107,6 107,6 107,3 107,4 107,5 107,5 107,2
Třída NOx (EN 483) - 5 5 5 5 5 5 5
Minimální provozní teplota °C -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Zásah pojistného ventilu  bar 3 3 3 3 3 3 3
Maximální přetlak okruhu topení bar 4 4 4 4 4 4 4

Rozsah regulace teploty topné vody °C 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80
Průtok primárním okruhem (∆T=20°C) l/h 1.935 2.795 3.700 4.300 4.800 5.200 6.500
Objem vody l 5,1 6,5 13,7 21 23,3 23,3 25,3
Vedení odkouření Ø  mm 80 80 100 100 100 100 100
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,022 0,031 0,041 0,049 0,054 0,059 0,073
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,006 0,007 0,016 0,018 0,019 0,019 0,02
Maximální teplota spalin °C 72 73 78 80 72 77 75

Rozměry (v. x š. x hl.) mm 850x450x621 850x450x693 850x450x801 850x450x871 850x450x1024 850x450x1024 850x450x1132

Hmotnost kg 60 68 75 83 95 95 103
Druh plynu     Metan/LPG
Elektrický příkon W 90 110 100 160 128 135 235
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

• Dvoukomorový primární výměník z nerez 
oceli: vysoká účinnost, minimální rozměry, 
spolehlivost a dlouhá životnost

• Digitální ovládací panel „advanced CPS 
system“ s vyspělou elektronikou pro řízení 
systémů s jedním kotlem a kaskád

• Ucelený sortiment příslušenství pro tepelnou 
regulaci 

• Minimální hmotnost a rozměry

Hydraulický systém
• Hořák se směšováním palivo – vzduch z nerez oceli AISI 316L
• Primární výměník z nerez oceli AISI 316L
• Funkce proti zablokování čerpadla, která zasahuje každých 
 24 hodin

Tepelná regulace
• Možnost připojení spojité ekvitermně prostorové regulace
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Příprava na připojení smíšených systémů (vysoká – nízká teplo-

ta)
• Příprava pro připojení do kaskády
• Možnost připojení sondy pro kontrolu zásobníku

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Programovací hodiny topení a TUV
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Manometr
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teploměr
• Ucelený sortiment příslušenství pro instalaci systémů s jedním 

kotlem a kaskád

/ 45 - 150kW

Nerezový primární 
zásobník
s velkou teplosměnou 
plochou díky dvou ko-
morám – kondenzační 
a spalovací.

Vyspělá elektronika
pro ekvitermní regulaci 
a řízení kaskádových 
systémů: vysoký stupeň 
kontroly i při nejvyšších 
výkonech 

PLYN

ZPÁTEČKA

VÝSTUP
TOPENÍ

HLOUBKA  „A“ VIZ. TABULKA TECHN. PARAMETRŮ

PLYN

ZPÁTEČKA

VÝSTUP
TOPENÍ

HLOUBKA  „A“ VIZ. TABULKA TECHN. PARAMETRŮ

PLYN

ZPÁTEČKA

VÝSTUP
TOPENÍ

HLOUBKA  „A“ VIZ. TABULKA TECHN. PARAMETRŮ

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:
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Tepelné kondenzační systémy 
s vysokými výkony



Tlačítko zobrazení 
informací 

a programování

Aktivace Léto/Zima/
Pouze vytápění/

vypnuto (funkce proti 
zamrznutí aktivní)

Tlačítko comfort/
economy

Výše označené popisy tlačítek odpovídají normálnímu provozu ovládacího panelu, v závislosti na způsobu programování se pomocí tlačítek aktivují různé funkce (viz informa-
ce uvedené v návodu na použití).

Komfort dálkového ovládání
Zabudovaný odnímatelný ovládací panel (REMOTE CONTROL) u řady kotlů  Comfort umožňuje snadné programování a okamžitou diagnostiku 
provozu kotle se zaznamenáváním posledních poruch. Sledování a řízení provozu kotle je jednodušší díky informacím, které se zobrazují na 
širokém displeji a díky tlačítkům, pomocí kterých je možné regulovat teplotu.

•	 nastavení pokojové teploty, teploty topení, topné křivky, 
teploty TUV

•	 programování provozu topení a okruhu TUV (s připojeným 
externím zásobníkem)

•	 zobrazení teploty (pokojové, topení a TUV, venkovní 
– pokud je připojena vnější sonda, dodávaná jako 
příslušenství na objednávku -, skutečné teploty topení 
a TUV), úrovně výkonu a modulace

•	 zobrazení množství odebírané TUV

•	 funkce předehřevu: po každém odběru TUV zahřívá kotel 
vodu v primárním okruhu tak, aby při dalším odběru měla 
TUV požadovanou teplotu

•	 připojení na solární systém: kombinované modely 
s průtokovým ohřevem vody jsou nastaveny na připojení 
k integrovanému solárnímu systému Baxi. Kotel se uvede 
do provozu pouze v případě, že teplota vody v zásobníku 
je nižší než ta požadovaná.

•	 Diagnostika a zaznamenávání posledních zjištěných poruch

•	 Elektronicky řízená ekvitermní regulace systémů 
s „pohyblivou teplotou“. V případě, že je připojena vnější 
sonda (na objednávku), elektronická deska provede 
automatické nastavení správné klimatické křivky 
v závislosti na zjištěné venkovní a pokojové teplotě.

Program vytápění 
automaticky / manuálně / vypnuto

•	 Týdenní dvouúrovňové programovací hodiny (comfort/
economy): nastavení provozu kotle může být pro jednotlivé 
dny nebo pro skupiny několika po sobě jdoucích dnů.

•	 Zobrazení symbolů a kódů pro okamžitou identifikaci 
provozního režimu kotle

•	 Funkce SPRCHA: pro dobu sprchování je možné teplotu 
vody dočasně změnit na požadovanou hodnotu pomocí 
příslušného tlačítka

•	 Tlačítko comfort/economy: v případě, že je zvolen program 
automatického provozu, je možné dočasně změnit teplotu 
nastavenou v rámci určitého naprogramovaného časového 
pásma 

•	 Nastavení programu vytápění: automaticky / manuálně /
vypnuto

•	 Nastavení programu vytápění s omezenou dobou 
trvání: možnost přechodně na určitou dobu přerušit 
automatický provoz (např. nastavení funkce prázdniny, 
tlačítko“přítomen“)

Základní	funkce

Poznámka: bezdrátová verze odnímatelného ovládacího panelu je standardn dodávána v modely 
Luna3 Comfort Air. Pro ostatní  modely je k dispozici jako příslušenství na objednávku.

Zvýšení teploty TUV

Snížení teploty TUV

Funkce časového nastavení 
(např. tlačítko sprcha, funkce 
prázdniny, tlačítko „přítomen“)

Zvýšení pokojové teploty /
teplota na výstupu do topení

Snížení pokojové teploty / 
teplota na výstupu do topení

Tlačítko potvrzení / 
reset

SOUČÁSTÍ KOTLE

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

NA OBJEDNÁVKU
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• Kompaktní rozměry
• Ovládací panel s digitálním displejem 
 a ovladači
• Bitermický výměník
• Funkce kontroly a snížení usazování vodního 

kamene
• Fukce proti zamrznutí

Hydraulický systém
• Nerezový hořák
• Bitermický výměník z mědi a s ochrannou protikorozní slitinovou 

vrstvou
• Automatický by – pass
• Funkce proti zablokování čerpadla, která zasahuje každých 
 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary

Tepelná regulace
• Dvě možnost regulace teploty topné vody: 30/85°C, 30/45°C
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu v případě 

nedostatku vody
• Bezpečností manostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(model Fi)
• Bezpečnostní termostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(model i)
• Kontrola teplot pomocí sond NTC
• Funkce proti zamrznutí
• Funkce proti usazování vodního kamene
• Elektronický teploměr
• Manometr pro okruh vytápění

Kontrolní panel
Díky panelu s ovladači 
a digitálním displejem 
lze snadno nastavit 
teplotu a kontrolovat 
diagnostiku

Topení a výroba TUV

  240 Fi 240 i

Jmenovitý tepelný příkon topení kW 26,3 26,3
Minimální tepelný příkon topení kW 10,6 10,6 
Jmenovitý tepelný výkon topení kW 24 24 
Minimální tepelný výkon topení kW 9,3 9,3

Jmenovitá účinnost přímá % 91,1 90,6
Energetická účinnost (92/42/CEE) - HH	 HH

Účinnost při 30% výkonu % 88,7 88,0
Minimální provozní teplota °C -5 -5
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 8/0,5 7/0,5 
Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3
Rozsah regulace topné vody °C 30/85 30/85
  30/45 30/45
Rozsah regulace TUV °C 35/55 35/55
Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C l/min 13,7 13,7

Minimální průtok TUV l/min 2,5 2,5
Minimální přetlak okruhu TUV bar 0,2 0,2
Maximální přetlak okruhu TUV bar 8 8 
Odtah spalin (do komína) Ø mm - 120
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 m 5 -
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80 m 30 -
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,020 0,021
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,017 0,018
Maximální teplota spalin °C 146 120

Rozměry (v. x š. x hl.) mm 734 x 400 x 317 734 x 400 x 317
Hmotnost kg 33,5 29
Druh plynu - Metan/LPG Metan/LPG
Elektrický příkon W 170 110 
Elektrické krytí - IPX4D IPX4D 

Nucený odtah spalin 
(turbo)

Odtah spalin 
do komína

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

Main Digit
240 Fi

Main Digit
240 i

122

400 317

73
4

52
10

2
186,6

62
8

78
2

O

R

1 výstup topení 
G 3/4”

2 výstup TUV G 1/2”
3 vstup plynu do 

kotle G 3/4”
4 vstup užitkové 

vody G 1/2”
5 zpátečka topení 

G 3/4”
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• Kompaktní rozměry
• Ovládací panel s digitálním displejem 
 a ovladači
• Hydraulická jednotka s elektrickým trojcest-

ným ventilem
• Příprava TUV v nerezovém deskovém 

výměníku
• Fukce proti zamrznutí
• Možnost připojení vnější sondy

Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil (modely 240 Fi, 240 i)
• Nerezový hořák
• Primární výměník z mědi a s ochrannou protikorozní slitinovou 

vrstvou
• Nerezový výměník pro přípravu  TUV ( modely 240 Fi, 240 i)
• Automatický by – pass
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary

Tepelná regulace
• Dvě možnost regulace teploty topné vody: 30/85°C, 30/45°C
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Bezpečností manostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(model Fi)
• Bezpečnostní termostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(model i)
• Kontrola teplot pomocí sond NTC
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teploměr
• Manometr pro okruh vytápění

Kontrolní panel
Díky panelu s ovladači 
a digitálním displejem 
lze snadno nastavit 
teplotu a kontrolovat 
diagnostiku

Topení a výroba TUV

  240 Fi 240 i 1.140 Fi 1.240 Fi 1.140 i 1.240 i

Jmenovitý tepelný příkon topení kW 26,3 26,3 15,4 26,3 15,4 26,3
Minimální tepelný příkon topení kW 10,6 10,6 7,1 10,6 7,1 10,6
Jmenovitý tepelný výkon topení kW 24 24 14 24 14 24
Minimální tepelný výkon topení kW 9,3 9,3 6 9,3 6 9,3

Jmenovitá účinnost přímá % 91,1 91,2 90,9 91,1 90,9 91,2
Energetická účinnost (92/42/CEE) - HH	 HH	 HH	 HH	 HH	 HH

Účinnost při 30% výkonu % 88,7 88 88,4 88,7 88,3 88
Minimální provozní teplota °C -5 -5 -5 -5 -5 -5
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 8/0,5 7/0,5 8/0,5 8/0,5 7/0,5 7/0,5
Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3 3 3 3 3
Rozsah regulace topné vody °C 30/85 30/85 30/85 30/85 30/85 30/85
  30/45 30/45 30/45 30/45 30/45 30/45
Rozsah regulace TUV °C 35/60 35/60 5/60** 5/60** 5/60** 5/60**

Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C l/min 13,7 13,7 - - - -

Minimální průtok TUV l/min 2,2 2,2 - - - -
Minimální přetlak okruhu TUV bar 0,2 0,2 - - - -
Maximální přetlak okruhu TUV bar 8 8 - - - -
Odtah spalin (do komína) Ø mm - 120 - - 110 120
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 m 5 - 5 5 - -
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80 m 30 - 30 30 - -
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,017 0,020 0,014 0,017 0,014 0,020
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,017 0,018 0,014 0,017 0,014 0,018
Maximální teplota spalin °C 145 110 125 145 99 110

Rozměry (v. x š. x hl.) mm   734 x 440 x 317
Hmotnost kg 34 30 31 32 27 28
Druh plynu -   Metan/LPG
Elektrický příkon W 130 80 120 130 80 80
Elektrické krytí - IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Vytápění + možnost připojení 
externího zásobníku *

Nucený odtah 
spalin (turbo)

Odtah spalin 
do komína

Nucený odtah spalin 
(turbo)

Odtah spalin 
do komína

* model pouze pro vytápění se mohou připojit k externímu nepřímotopnému zásobníku UB Inox 80/120 litrů.
** při použití externího nepřímotopnému zásobníku UB-INOX 80/120 litrů

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

Eco3 Compact
240 Fi
1.140 Fi
1.240 Fi

Eco3 Compact
240 i
1.140 i
1.240 i

122

400 317

73
4

52
10

2

186,6

62
8

78
2

O

R

1 výstup topení 
G 3/4”

2 výstup TUV G 1/2”
3 vstup plynu do 

kotle G 3/4”
4 vstup užitkové 

vody G 1/2”
5 zpátečka topení 

G 3/4”
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Topení a výroba TUV

  240 Fi 310 Fi 240 i 1.240 Fi 1.310 Fi 1.240 i

Jmenovitý tepelný příkon topení kW 26,9 33,3 26,3 26,9 33,3 26,3
Minimální tepelný příkon topení kW 10,6 11,9 10,6 10,6 11,9 10,6
Jmenovitý tepelný výkon topení kW 25 31 24 25 31 24
Minimální tepelný výkon topení kW 9,3 10,4 9,3 9,3 10,4 9,3

Jmenovitá účinnost přímá % 92,9 93,1 91,2 92,9 93,1 91,2
Energetická účinnost (92/42/CEE) - HHH	 HHH	 HH	 HHH	 HHH	 HH

Účinnost při 30% výkonu % 90,2 90,8 90,29 90,2 90,8 90,29
Minimální provozní teplota °C -5 -5 -5 -5 -5 -5
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 8/0,5 10/0,5 8/0,5 8/0,5 10/0,5 8/0,5
Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3 3 3 3 3
Rozsah regulace topné vody °C 30/85 30/85 30/85 30/85 30/85 30/85
  30/45 30/45 30/45 30/45 30/45 30/45
Rozsah regulace TUV °C 35/60 35/60 35/60 - - -
Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C l/min 14,3 18 13,7 - - -

Minimální průtok TUV l/min 2 2 2 - - -
Minimální přetlak okruhu TUV bar 0,15 0,15 0,15 - - -
Maximální přetlak okruhu TUV bar 8 8 8 - - -
Odtah spalin (do komína) Ø mm - - 120 - - 120
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 m 5 4 - 5 4 -
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80 m 40 25 - 40 25 -
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,017 0,018 0,019 0,017 0,018 0,019
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,017 0,019 0,017 0,017 0,019 0,017
Maximální teplota spalin °C 135 145 110 135 145 110

Rozměry (v. x š. x hl.) mm   760 x 450 x 345
Hmotnost kg 38 40 33 36 38 31
Druh plynu -   Metan/LPG
Elektrický příkon W 135 165 80 135 165 80
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

Vytápění + možnost připojení 
externího zásobníku

Nucený odtah spalin 
(turbo)

Odtah spalin 
do komína

Nucený odtah spalin 
(turbo)

Odtah spalin 
do komína

• Odnímatelný ovládací panel s LCD displejem 
a zabudovanou ekvitermně prostorovou 
regulací

• Větší tepelný výměník
• Mosazná hydraulická jednotka se speciální tur-

bínkou (modely s průtokovým ohřevem TUV)
• Funkce předehřevu v okruhu TUV
• Možnost připojení k solárnímu systému BAXI

Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil (1)
• Hořák z oceli
• Primární výměník z mědi a s ochrannou protikorozní slitinovou 

vrstvou
• Sekundární výměník z nerez oceli (u kombinovaných modelů 

s průtokovým ohřevem)
• Automatický by-pass
• Oběhové čerpadlo s nízkou spotřebou a zabudovaným 

odvzdušněním
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary

Tepelná regulace
• Dvě možnosti regulace teploty topné vody: 30/85°C, 30/45°C
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Prostorový termostat a programovací hodiny pro 2 úrovně 

topení součástí ovládacího panelu
• Programovací hodiny TUV (s připojeným externím zásobníkem)

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Bezpečnostní manostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely Fi)
• Bezpečnostní termostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely i)
• Manometr pro okruh vytápění
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teploměr
• Patentovaný systém AFR regulace vzduchu pro optimalizaci 

účinnosti (modely Fi s děleným odkouřením)

(1) U modelů pouze pro vytápění je elektrický pohon k dispozici jako 
příslušenství na objednávku

Větší tepelný 
výměník
Je vyroben z měděných 
trubek s ochrannou 
protikorozní slitinovou 
vrstvou, má větší 
teplosměnou plochu.

Připojení k solární-
mu systém
Elektronika uvede 
kotel do provozu 
pouze v případě, že 
teplota vody v zásob-
níku je nižší než ta 
požadovaná.

Luna3 Comfort
240 Fi
310 Fi
1.240 Fi
1.310 Fi

Luna3 Comfort
240 i
1.240 i

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

MR výstup topení 
G 3/4”

US výstup TUV G 1/2”
GAS vstup plynu do 

kotle G 3/4”
ES vstup užitkové 

vody G 1/2”
RR zpátečka topení 

G 3/4”

SOUČÁSTÍ KOTLE

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

NA OBJEDNÁVKU
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Topení a výroba TUV 
ve stacionárním zásobníku

  240 Fi 310 Fi
Jmenovitý tepelný příkon topení kW 26,9 33,3
Minimální tepelný příkon topení kW 10,6 11,9
Jmenovitý tepelný výkon topení kW 25 31
Minimální tepelný výkon topení  kW 9,3 10,4

Jmenovitá účinnost přímá % 92,9 93,1
Energetická účinnost (92/42/CEE) - HHH	 HHH

Účinnost při 30% výkonu % 90,2 90,8
Minimální provozní teplota °C -5 -5
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 8/0,5 10/0,5
Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3
Rozsah regulace topné vody °C 30/85 30/85
  30/45 30/45
Objem nerezového zásobníku l 80 80
Rozsah regulace vody v zásobníku °C 35/60 35/60
Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C l/min 14,3 18
Množství TUV při ohřátí o ∆T 30°C l/30’ 440 520
Specifický průtok podle EN 625 l/min 22,9 25,4

Maximální přetlak okruhu TUV bar 8 8
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 m 5 4
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80 m 40 25
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,017 0,018
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,017 0,019
Maximální teplota spalin °C 135 145

Rozměry zařízení (v. x š. x hl.) mm 1642 x 450 x 550 1642 x 450 x 550
Hmotnost kg 81 83
Druh plynu - Metan/LPG Metan/LPG
Elektrický příkon W 135 165
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D

Nucený odtah spalin (turbo)

• Odnímatelný ovládací panel s LCD displejem 
a zabudovanou ekvitermně prostorovou 
regulací

• Větší tepelný výměník
• 80-ti litrový zásobník z nerez oceli AISI 316L
• Jednoduchá instalace díky připojovací sadě 

kotel – zásobník dodávané v balení a jedno-
duchá manipulace díky nízké hmotnosti

• Jednotka je dodávaná ve třech samostat-
ných celcích – kotel Luna3 Comfort / zásob-
ník / připojovací sada

• zásobník lze propojit také s řadou 
 Luna3 Blue

Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil (1)
• Hořák z oceli
• Primární výměník z mědi a s ochrannou protikorozní slitinovou 

vrstvou
• Automatický by-pass
• Oběhové čerpadlo s nízkou spotřebou a zabudovaným 

odvzdušněním
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary

Tepelná regulace
• Dvě možnosti regulace teploty topné vody: 30/85°C, 30/45°C
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Prostorový termostat a programovací hodiny pro 2 úrovně 

topení součástí ovládacího panelu

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Bezpečnostní manostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely Fi)
• Manometr pro okruh vytápění
• Funkce proti zamrznutí
• Funkce proti bakterii „legionella“
• Elektronický teploměr
• Patentovaný systém AFR regulace vzduchu pro optimalizaci 

účinnosti (modely Fi s děleným odkouřením)

(1) Elektrický pohon k dispozici jako příslušenství na objednávku

80-ti litrový zásob-
ník z nerez oceli 
AISI 316L
Zásobník s objemem 
80 litrů zajišťuje 
velké množství teplé 
užitkové vody v případě 
odběru na více místech 
současně.

Jednoduchá 
instalace 
Připojovací sada 
dodávaná v balení 
umožňuje jednoduchou 
a rychlou instalaci.

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

A výstup topení G 3/4”
B zpátečka topení G 3/4”
C vstup plynu do kotle G 3/4”
E vstup užitkové vody G1/2“ M
F výstup TUV G ½“ M
G cirkulace TUV G1/2“ M
I pojistný ventil

COMBI

SOUČÁSTÍ KOTLE

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

NA OBJEDNÁVKU
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110 (130)

  240Fi 280Fi 180i 240i 1.240Fi 1.180i

Jmenovitý tepelný příkon topení kW 26,3 30,1 19,4 26,3 26,3 19,4
Minimální tepelný příkon topení kW 11,9 11,9 10,6 11,9 11,9  10,6
Jmenovitý tepelný výkon topení kW  24 28 17,5 24 24 17,5
Minimální tepelný výkon topení  kW  10,7 10,7 9,3 10,4 10,7 9,3

Energetická účinnost (92/42/CEE) - HHH	 HHH	 HH	 HH	 HHH	 HH 
Jmenovitá účinnost přímá % 93,2 93,1 90,3 90,3 93,2 90,3
Účinnost při 30% výkonu % 91,2 92,5  89,6 89,6 91,2 89,6
Minimální provozní teplota °C  -5  -5 -5 -5 -5 -5
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 8/0,5  10/0,5 8/0,5 8/0,5 8/0,5 8/0,5
Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3 3 3 3 3
Rozsah regulace topné vody °C   30/85-30/45
Rozsah regulace TUV °C  35/60  35/60 35/60 35/60 35/60 35/60

Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C l/min 13,7 16 10 13,7 - -

Minimální průtok TUV l/min 2 2 2 2  - -
Minimální přetlak okruhu TUV bar 0,15 0,15 0,15 0,15 - -
Maximální přetlak okruhu TUV bar 8 8 8 8 - -
Odtah spalin (do komína) Ø mm - - 110 130 - 110
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 m  4 4 -  - 4 -
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80  m  20 20 - - 20 -
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,018 0,017 0,008 0,009 0,018 0,008
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s  0,015 0,014 0,020 0,035 0,015 0,020
Maximální teplota spalin °C  135 140 120 120 135 120

Rozměry (v. x š. x hl.) mm   760 x 450 x 345
Hmotnost kg  41,5 42  31 33 39,5 29
Druh plynu -   Metan/LPG
Elektrický příkon W  160 170 110 110 160 110
Elektrické krytí -  IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

Topení a výroba TUV Vytápění + možnost připojení 
externího zásobníku

Nucený odtah spalin 
(turbo)

Odtah spalin 
do komína

Nucený odtah 
spalin (turbo)

Odtah spalin 
do komína

• Hořák s nízkými emisemi NOx – třída NOx 5
• Stálá účinnost nad 93% při jakémkoli tepel-

ném příkonu (modely Fi)
• Mosazná hydraulická jednotka se speciální 

turbínkou (modely s průtokovým ohřevem 
TUV)

• Funkce předehřevu v okruhu TUV
• Možnost připojení k solárnímu systému BAXI

Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil
• Vodou chlazený hořák s nízkými emisemi NOx 
• Primární výměník z mědi a s ochrannou protikorozní slitinovou 

vrstvou
• Sekundární výměník z nerez oceli (u kombinovaných modelů 

s průtokovým ohřevem)
• Ventilátor s modulací a elektronickým řízením rychlosti otáček 

(modely s nuceným odtahem spalin)
• Automatický by-pass
• Oběhové čerpadlo s nízkou spotřebou, s možností regulace 

rychlosti otáček a zabudovaným odvzdušněním
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary

Tepelná regulace
• Dvě možnosti regulace teploty topné vody: 30/85°C, 30/45°C
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Možnost připojení spojité ekvitermně prostorové regulace

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Bezpečnostní manostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely Fi)
• Bezpečnostní termostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely i)
• Funkce „kominík“
• Kontrola teplot pomocí sond NTC
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teploměr 
• Manometr pro okruh vytápění
• Patentovaný systém AFR regulace vzduchu pro optimalizaci 

účinnosti (modely Fi s děleným odkouřením)

Hořák s nízkými 
emisemi NOx 
Hořák je konstruo-
ván tak, aby byly na 
minimum sníženy emise 
oxidu dusíku (< 10 mg/
kWh).

Stálá účinnost 
Nezávisle na tepelném 
výkonu mají modely 
kotlů s nuceným 
odtahem spalin (turbo) 
stálou účinnost nad 
93%.

Luna3 Blue
240 Fi
280 Fi
1.240 Fi

Luna3 Blue
180 i
240 i
1.180 i

188
100

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

MR výstup topení 
G 3/4”

US výstup TUV G 1/2”
GAS vstup plynu do 

kotle G 3/4”
ES vstup užitkové 

vody G 1/2”
RR zpátečka topení 

G 3/4”

STÁLÁ

ÚČINNOST

SOUČÁSTÍ KOTLE

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

NA OBJEDNÁVKU
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Topení a výroba TUV 
v zabudované akumulační nádržce

  250Fi 310Fi 240 i
Jmenovitý tepelný příkon topení kW 26,9 33,3 26,3
Minimální tepelný příkon topení kW 10,6 11,9 10,6
Jmenovitý tepelný výkon topení kW 25 31 24
Minimální tepelný výkon topení  kW 9,3 10,4 9,3
    

Energetická účinnost (92/42/CEE) - HHH	 HHH	 HH

Jmenovitá účinnost přímá % 92,9 93,1 91,2
Účinnost při 30% výkonu % 90,2 90,8 90,29
Minimální provozní teplota °C -5 -5 -5
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 8/0,5 8/0,5 8/0,5
Objem akumulační nádržky l 3,5 3,5 3,5
Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3 3
Rozsah regulace topné vody °C 30/85-30/45 30/85-30/45 30/85-30/45
Rozsah regulace TUV °C 35/60 35/60 35/60
Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C (1) l/min 14,3 18 13,7

Minimální průtok TUV l/min 2 2 2
Minimální přetlak okruhu TUV bar 0,15 0,15 0,15
Maximální přetlak okruhu TUV bar 8 8 8
Odtah spalin (do komína) Ø mm - - 120
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 m 5 4 -
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80 m 40 25 -
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,017 0,018 0,019
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,017 0,019 0,017
Maximální teplota spalin °C 135 145 110
    

Rozměry (v. x š. x hl.) mm 760 x 450 x 345 760 x 450 x 345 760 x 450 x 345
Hmotnost kg 33 38 40
Druh plynu -  Metan/LPG 
Elektrický příkon W 135 165 80
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D IPX5D

Nucený odtah spalin (turbo) Odtah spalin do komína

• Zabudovaná akumulační nádržka (patento-
vaný systém Baxi) a * * * komfort TUV 

 (EN 13203)
• Větší tepelný výměník
• Mosazná hydraulická jednotka se speciální 

turbínkou (modely s průtokovým ohřevem 
TUV)

• Odnímatelný ovládací panel s LCD displejem, 
s funkcí centrálního řízení tepelné regulace

Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil
• Hořák z oceli
• Primární výměník z mědi a s ochrannou protikorozní slitinovou 

vrstvou
• Automatický by-pass
• Oběhové čerpadlo s nízkou spotřebou, s možností regulace 

rychlosti otáček a zabudovaným odvzdušněním
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary

Tepelná regulace
• Dvě možnosti regulace teploty topné vody: 30/85°C, 30/45°C
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Prostorový termostat a programovací hodiny pro 2 úrovně 

topení součástí ovládacího panelu

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Kontrola teplot pomocí sond NTC
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Bezpečnostní manostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely Fi)
• Bezpečnostní termostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely i)
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teploměr 
• Manometr pro okruh vytápění
• Patentovaný systém AFR regulace vzduchu pro optimalizaci 

účinnosti (modely Fi s děleným odkouřením)

Komfort TUV
Díky zabudované 
akumulační nádržce 
a většímu deskovému 
výměníku je teplá voda 
dodávaná okamžitě 
a má konstantní teplotu 
i v případě kolísání 
průtoku.

Zabudovaná 
akumulační 
nádržka
Speciální expanzní 
nádoba se zabudo-
vanou akumulační 
nádržkou dodává bez 
zbytečného prodlení 
teplou užitkovou vodu 
a to i v případě malého 
objemu průtoku.

(1) Místo odběru blízko kotle

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

Luna3 Comfort Max
250 Fi
310 Fi

Luna3 Comfort Max
240 i

MR výstup topení 
G 3/4”

US výstup TUV G 1/2”
GAS vstup plynu do 

kotle G 3/4”
ES vstup užitkové 

vody G 1/2”
RR zpátečka topení 

G 3/4”

SOUČÁSTÍ KOTLE

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

NA OBJEDNÁVKU
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  140 Fi 240 Fi   280 Fi 320 Fi  240 i  280 i
Jmenovitý tepelný příkon topení kW 15,3 26,3 30,1 34,5 27,1 31,1
Jmenovitý tepelný výkon topení kW 6,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
Minimální tepelný výkon topení  kW 14 24,4 28 32 24,4 28
Minimální tepelný výkon topení kW 6 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Jmenovitá účinnost přímá  % 90,9 92,9 93,1 93,2 90,2 90,6
Energetická účinnost (92/42/CEE) - HH HHH	 HHH	 HHH	 HH	 HH

Účinnost při 30% výkonu % 88,3 90,4 90,5 90,5 87,9 88,1
Minimální provozní teplota °C -5 -5 -5 -5 -5 -5
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5
Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3 3 3 3 3
Rozsah regulace topné vody °C 30/85 30/85  30/85 30/85 30/85 30/85 
  30/45 30/45 30/45 30/45 30/45 30/45
Rozsah regulace TUV °C 35/65 35/65 35/65 35/65 35/65 35/65 
Objem zásobníku l 60 60 60 60 60 60
Doba obnovení teploty v zásobníku min  6 4 4 6 4
Specifický průtok podle EN 625 l/min 14,1 18,2 19 21,5 18,2 19
Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C (1) l/min 8,1 14 16,1 18,3 14 16,1
Množství TUV při ohřátí o ∆T 30°C l/30’ 260 390 450 490 390 450

Maximální přetlak okruhu TUV bar  8 8 8 8 8 8
Odtah spalin (do komína) Ø mm - - - - 140 140
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 m 5 4 4 3 - -
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80 m 30 30 30 25 - -
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,015 0,018 0,018 0,022 0,010 0,009
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,015 0,017 0,018 0,021 0,042 0,049
Maximální teplota spalin °C 120 134 142 142 110 115
      

Rozměry (v. x š. x hl.) mm   950 x 600 x 466 
Hmotnost kg 70 70 70 70 60 60
Druh plynu -   Metan/LPG
Elektrický příkon W 190 190 190 190 110 110
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

Topení a výroba TUV v zabudovaném zásobníku

(1) bez omezovače průtoku

• Odnímatelný ovládací panel s LCD displejem, 
s funkcí centrálního řízení tepelné regulace

• Vynikající vlastnosti při výrobě TUV: až 490 
litrů za 30 minut (ΔT 30°C)

• Nerezový 60-ti litrový zabudovaný zásobník
• Zabudovaná expanzní nádoba TUV

Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil
• Hořák z oceli
• Primární výměník z mědi a s ochrannou protikorozní slitinovou 

vrstvou
• 60-ti litrový zabudovaný zásobník z nerez oceli AISI 316L
• Automatický by-pass
• Oběhové čerpadlo s nízkou spotřebou a se zabudovaným 

odvzdušněním
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary
• Pojistný ventil zásobníku 8 barů

Tepelná regulace
• Dvě možnosti regulace teploty topné vody: 30/85°C, 30/45°C
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Prostorový termostat a programovací hodiny pro 2 úrovně 

topení součástí ovládacího panelu
• Programovací hodiny TUV

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu v 

případě nedostatku vody
• Bezpečnostní manostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely Fi)
• Bezpečnostní termostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely i)
• Manometr
• Funkce proti zamrznutí
• Funkce proti bakterii „legionella“
• Elektronický teploměr 
• Patentovaný systém AFR regulace vzduchu pro optimalizaci 

účinnosti (modely Fi s děleným odkouřením)

Vynikající vlastnosti
Kotel Nuvola3 Comfort 
má zabudovaný zásobník 
s vynikajícími vlastnostmi 
při výrobě TUV a je 
tudíž ideálním řešením 
v případě odběru 
velkého množství teplé 
vody na více místech 
současně.

Zabudovaná expanzní 
nádoba TUV
Kotel Nuvola3 Comfort 
má zabudovanou 
expanzní nádobu TUV, 
která představuje opti-
mální řešení v případě 
vysokého přetlaku 
v okruhu TUV.

Nucený odtah spalin (turbo) Odtah spalin 
do komína

Nuvola3 Comfort
140 Fi
240 Fi
280 Fi
320 Fi

Nuvola3 Comfort
240 i
280 i

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

1 výstup TUV G 1/2”
2 vstup užitkové 

vody G 1/2”
3 zpátečka topení 

G 3/4”
4 výstup topení 

G 3/4”
5 vstup plynu do 

kotle G 3/4”

SOUČÁSTÍ KOTLE

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

NA OBJEDNÁVKU
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Nuvola3
240 i
280 i

Nuvola3
140 Fi
240 Fi
280 Fi

  140B40 Fi   240B40 Fi 280B40 Fi  240B40 i  280B40 i
Jmenovitý tepelný příkon topení kW 15,3 26,3 30,1 27,1 31,1
Minimální tepelný příkon topení kW 6,9 11,9 11,9 11,9 11,9
Jmenovitý tepelný výkon topení kW 14 24,4 28 24,4 28
Minimální tepelný výkon topení  kW 6 10,4 10,4 10,4 10,4

Jmenovitá účinnost přímá  % 90,9 92,1 93,1 90,2 90,6
Energetická účinnost (92/42/CEE) - HH	 HHH	 HHH	 HH	 HH

Účinnost při 30% výkonu % 80,3 90,4 90,5 87,9 88,1
Minimální provozní teplota °C -5 -5 -5 -5 -5
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 7/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5
Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3 3 3 3
Rozsah regulace topné vody °C 30/85 30/85 30/85 30/85 30/85

  30/45 30/45 30/45 30/45 30/45

Rozsah regulace TUV °C 35/65 35/65 35/65 35/65 35/65

Objem zásobníku l 40 40 40 40 40
Specifický průtok podle EN 625 l/min 14,1 14,5 15,5 14,5 15,5
Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C (1) l/min 8,1 14 16,1 14 16,1
Množství TUV při ohřátí o ∆T 30°C l/30’ 230 350 400 350 400

Maximální přetlak okruhu TUV bar  8 8 8 8 8
Odtah spalin (do komína) Ø mm - - - 140 140
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 m 5 4 4 - -
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80 m 30 30 30 - -
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,015 0,022 0,024 0,022 0,024
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,015 0,019 0,019 0,021 0,021
Maximální teplota spalin °C 120 134 142 110 115
      

Rozměry (v. x š. x hl.) mm   950 x 600 x 466
Hmotnost kg 63 63 63 53 53
Druh plynu -   Metan/LPG 
Elektrický příkon W 190 190 190 110 110
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

Topení a výroba TUV v zabudovaném zásobníku

(1) bez omezovače průtoku

B40• Digitální ovládací panel se širokým 
 LCD displejem
• Vynikající vlastnosti při výrobě TUV: 
 až 420 litrů za 30 minut (ΔT 30°C)
• Zabudovaný smaltovaný zásobník 
 TUV – 40 litrů

Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil
• Hořák z oceli
• Primární výměník z mědi a s ochrannou protikorozní slitinovou 

vrstvou
• 40-ti litrový zabudovaný smaltovaný zásobník 
• Automatický by-pass
• Oběhové čerpadlo s nízkou spotřebou a se zabudovaným 

odvzdušněním
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary
• Pojistný ventil zásobníku 8 barů

Tepelná regulace
• Dvě možnosti regulace teploty topné vody: 30/85°C, 30/45°C
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Možnost připojení spojité ekvitermně prostorové regulace

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Bezpečnostní manostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely Fi)
• Bezpečnostní termostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely i)
• Manometr
• Funkce proti zamrznutí
• Funkce proti bakterii „legionella“
• Elektronický teploměr 
• Patentovaný systém AFR regulace vzduchu pro optimalizaci 

účinnosti (modely Fi s děleným odkouřením)

Zabudovaný smal-
tovaný zásobník
je ideálním řešením v 
případě odběru velkého 
množství teplé vody na 
více místech současně.

Široký LCD displej 
pro jasné a okamžité 
zobrazení všech 
informací, s tlačítky 
pro programování 
a regulaci.

Nucený odtah spalin (turbo) Odtah spalin do komína

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

1 výstup TUV G 1/2”
2 vstup užitkové 

vody G 1/2”
3 zpátečka topení 

G 3/4”
4 výstup topení 

G 3/4”
5 vstup plynu do 

kotle G 3/4”

SOUČÁSTÍ KOTLE

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

NA OBJEDNÁVKU
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  250 Fi 310 Fi
Jmenovitý tepelný příkon topení kW 26,9 33,3
Minimální tepelný příkon topení kW 10,6 11,9
Jmenovitý tepelný výkon topení kW 25 31
Minimální tepelný výkon topení  kW 9,3 10,4
   

Jmenovitá účinnost přímá  % 92,9 93,1
Energetická účinnost (92/42/CEE) - HHH HHH

Účinnost při 30% výkonu % 90,2 90,8
Minimální provozní teplota °C -15 -15
Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 8/0,5 10/0,5
Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3
Rozsah regulace topné vody °C 30/85 30/85
  30/45 30/45
Rozsah regulace TUV °C 35/60 35/60
Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C l/min 14,3 18

Minimální průtok TUV l/min 2 2
Maximální přetlak okruhu TUV bar  8 8
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkouření Ø 60/100 m 5 4
Maximální délka vedení 
děleného odkouření Ø 80 m 40 25
Maximální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,017 0,018
Minimální hmotnostní průtok spalin kg/s 0,017 0,019
Maximální teplota spalin °C 135 145
   

Rozměry (v. x š. x hl.) mm 763 x 450 x 345 763 x 450 x 345
Hmotnost kg 38 40
Druh plynu - Metan/LPG Metan/LPG
Elektrický příkon W 135 165
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D

Topení a výroba TUV 

Nucený odtah spalin (turbo)

• Odnímatelný ovládací panel s bezdrátovým 
připojením (WIRELESS), s LCD displejem 
a zabudovanou ekvitermně prostorovou 
regulací

• Možnost instalace do částečně krytých 
venkovních prostor díky elektrickému krytí 
IPX5D a minimální provozní teplotě – 15°C 

• Větší tepelný výměník
• Funkce předehřevu v okruhu TUV
• Možnost připojení k solárnímu systému BAXI

Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil
• Hořák z oceli
• Primární výměník z mědi a s ochrannou protikorozní slitinovou 

vrstvou
• Sekundární výměník z nerez oceli 
• Automatický by-pass
• Oběhové čerpadlo s nízkou spotřebou a zabudovaným 

odvzdušněním
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary

Tepelná regulace
• Dvě možnosti regulace teploty topné vody: 30/85°C, 30/45°C
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Prostorový termostat a programovací hodiny pro 2 úrovně 

topení součástí ovládacího panelu

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
• Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu 

v případě nedostatku vody
• Bezpečnostní manostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely Fi)
• Manometr pro okruh vytápění
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teploměr

Odnímatelný 
ovládací panel 
s bezdrátovým 
připojením 
(WIRELESS) 
Pohodlná a úplná 
kontrola domácího 
komfortu. Bezdrátové 
připojení mezi kotlem 
a ovládacím panelem 
usnadňuje celkovou 
instalaci.

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

MR výstup topení G 3/4”
US výstup TUV G 1/2”
GAS vstup plynu do kotle G 3/4”
ES vstup užitkové vody G 1/2”
RR zpátečka topení G 3/4”

BEZDRÁTOVÉ
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

NA OBJEDNÁVKU
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Slim

   1.150 i 1.230 i 1.300 i 1.230 iN 1.300 iN 1.400 iN 1.490 iN 1.620 iN

Jmenovitý tepelný příkon topení kW 16,5 24,5 33 24,5 33 44,4 54,1 69 

Minimální tepelný příkon topení kW 9,5 13,5 17 13,5 17 23 27,5 35 

Jmenovitý tepelný výkon topení kW 14,9 22,1 29,7 22,1 29,7 40 48,7 62,2 

Minimální tepelný výkon topení  kW 8,5 11,8 14,9 11,8 14,9 20,6 24,5 31,6 

Jmenovitá účinnost přímá  % 90,3 90,2 90 90,2 90 90,1 90 90,1 

Energetická účinnost  (92/42/CEE) - HH	 HH	 HH	 HH	 HH	 HH	 HH	 HH	

Účinnost při 30% výkonu % 88,2 88,5 88,5 88,5 88,5 88,8 88,4 88,9 

Počet litinových článků výměníku ks 3 4 5 4 5 6 7 9 

Objem vody v litinovém tělese l 9 11,8 14,6 11,8 14,6 17,4 20,2 25,8 

Objem/plnící přetlak expanzní nádoby l/bar 10/1 10/1 10/1 - - - - - 

Maximální přetlak okruhu topení bar 3 3 3 3 3 3 3 3 

Rozsah regulace topné vody °C 30/85 30/85 30/85 30/85 30/85 30/85 30/85 30/85 

   30/45 30/45 30/45 30/45 30/45 30/45 30/45 30/45 

Odtah spalin (do komína) Ø mm 110 130 140 130 140 160 160 180 

Rozměry výška mm 850 850 850 850 850 850 850 850 

 šířka mm 350 350 350 350 350 350 350 350 

 hloubka mm 520 600 680 600 680 635 715 875 

Hmotnost  kg 89 113 136 103 126 150 174 224 

Druh plynu  -     Metan/LPG 

Elektrický příkon W 120 120 120 15 15 15 15 15 

Elektrické krytí - IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D 

S čerpadlem 
a expanzní 
nádobou

Do komína

Bez čerpadla a expanzní nádoby

• Litinový výměník
• Multifunkční displej 
• Minimální rozměry (šířka kotle pouze 35 cm)

Hydraulický systém
• Oběhové čerpadlo s nízkou spotřebou a zabudovaným 

odvzdušněním (modely Fi a i)
• Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která 

zasahuje každých 24 hodin (modely Fi)
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary
• Možnost připojení k externímu zásobníku TUV

Tepelná regulace
• Dvě možnosti regulace teploty topné vody: 30/85°C, 30/45°C
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy 

dodávané jako příslušenství na objednávku)
• Programovací hodiny topení

Kontrolní a bezpečnostní prvky
• Bezpečnostní termostat přehřátí 
• Bezpečnostní manostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely Fi)
• Bezpečnostní termostat pro kontrolu správného odtahu spalin 

(modely i)
• Elektronický teploměr
• Funkce proti zamrznutí
• Patentovaný systém AFR regulace vzduchu pro optimalizaci 

účinnosti (modely Fi s děleným odkouřením)

Minimální rozměry
Kotel Slim je ideální pro 
instalaci do stísněných 
prostor.

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

1 - zpátečka topení
 G ¾”: 1.230 FiN, 1.300 FiN, 1.230 Fi, 1.300 Fi,
 G 1 ¼”: 1.230 iN, 1.300 iN, 1.400 iN, 1490 iN, 1.620 iN, 

1.150 i, 1.230 i, 1.300 i

2 - výstup do topení
 G ¾”: 1.150 i, 1.230 i, 1.300 i, 1.230 FiN, 1.300 FiN, 1.230 Fi, 

1.300 Fi
 G 1¼”: 1.230 iN, 1.300 iN, 1.400 iN, 1490 iN, 1.620 iN

3 - vstup plynu do kotle
 G ½”: 1.230 iN, 1.300 iN, 1.150 i, 1.230 i, 1.300 i, 1.230 FiN, 

1.300 FiN, 1.230 Fi, 1.300 Fi
 G ¾”: 1.400 iN, 1490 iN, 1.620 iN
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Sestavy s nerezovým bojlerem UB Inox

Objem nerezového zásobníku l  80/120 80/120 80/120 80/120 80/120
Rozsah regulace vody v zásobníku °C 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60
Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C  l/min 13,7 14,3 18 10 19
Množství TUV při ohřátí o ∆T 30°C l/30 min 420/460 420/460 520/560 330/370 420/460
Maximální doba ohřátí vody v zásobníku min  8/10 8/10 3/4 12/15 8/10
Maximální přetlak okruhu TUV bar 8 8 8 8 8

Objem nerezového zásobníku l  80/120 80/120 80/120 80/120 80/120 80/120 80/120 80/120
Rozsah regulace vody v zásobníku °C 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60
Množství TUV při ohřátí o ∆T 25°C  l/min 6,9 13,7 6,9 13,7 19 9,1 13,7 19
Množství TUV při ohřátí o ∆T 30°C l/30 min 250/290 420/460 250/290 420/460 550/600 280/306 420/460 550/600
Maximální doba ohřátí vody v zásobníku min  16/24 8/10 16/24 8/10 2/3 5/6 8/10 2/3
Maximální přetlak okruhu TUV bar 8 8 8 8 8 8 8 8

Atmosférické kotle

Kondenzační kotle

Luna 3
Comfort 
1.240 i

UB 80/120
nerez 

Prime HT 
1.120 

UB 80/120 
nerez 

Luna 3
Comfort 
1.240 Fi

UB 80/120
nerez 

Prime HT 
1.240 

UB 80/120 
nerez 

Luna 3
Comfort 
1.310 Fi

UB 80/120
nerez 

Luna3
Comfort HT

1.120

UB 80/120 
nerez 

Luna Blue 
1.180 i

UB 80/120
nerez 

Luna3
Comfort HT

1.240

UB 80/120 
nerez 

Luna Blue 
1.240 Fi

UB 80/120
nerez

Luna3
Comfort HT

1.280

UB 80/120 
nerez 

Luna3
System HT

1.180

UB 80/120 
nerez

Luna3
System HT

1.240

UB 80/120 
nerez

Luna3
System HT

1.330

UB 80/120 
nerez

• Zásobník s přírubou a kontrolním 
otvorem z nerez oceli AISI 316L 
(80 a 120 litrů)

• Hořčíková anoda
• Šablona s připojovacími rozměry

Zásobník z nerez 
oceli AISI 316L 
80 a 120-ti litrový, 
s přírubou a kontrolním 
otvorem

450 - 600

45 -120 45 -120

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

A  vstup topné vody G 3/4”M
B zpátečka ze zásobníku do kotle G 3/4”
C vstup studené užitkové vody G 1/2”
D výstup TUV G 1/2”
E připojení pojistného ventilu G 1/2”
F cirkulace G 1/2”
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Sestavy se smaltovaným bojlerem

• SESTAVY BAXI obsahují vybraný model kotle BAXI a bojler (stacionární - 
hranatý 100 l, 125 l a válcovitý 160 l) o příslušném objemu. 

 U modelů se zabudovaným trojcestným ventilem je v ceně NTC sonda. 
 V ceně nejsou propojovací armatury mezi kotlem a bojlerem.

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY:

bojler 100, 125

bojler 160

bojler 160 l bojler 100 l, 125 l

Luna3 Comfort 1.240 i 9,3 – 24 kW, odtah spalin do komína
Luna3 Comfort 1.240 Fi 9,3 – 25 kW, nucený odtah spalin (turbo)
Luna3 Comfort 1.310 Fi 10,4 – 31 kW, nucený odtah spalin (turbo)
Luna3 Blue 1.180 i 9,3 – 17,5 kW, odtah spalin do komína
Luna3 Blue 1.240 Fi 10,7 – 24 kW, nucený odtah spalin (turbo)
Prime HT 1.120 3,9 – 12 kW, nucený odtah spalin (turbo)
Prime HT 1.240 6,8 – 24 kW, nucený odtah spalin (turbo)
Luna3 Comfort HT 1.120 2,0 – 12 kW, nucený odtah spalin (turbo)
Luna3 Comfort HT 1.240 4,8 – 24 kW, nucený odtah spalin (turbo)
Luna3 Comfort HT 1.280 5,6 – 28 kW, nucený odtah spalin (turbo)
Luna3 System HT 1.180 4,2 – 17 kW, nucený odtah spalin (turbo)
Luna3 System HT 1.240 6,8 – 24 kW, nucený odtah spalin (turbo)
Luna3 System HT 1.330 9,4 – 34 kW, nucený odtah spalin (turbo)

- modely kotlů, které mají zabudovaný trojcestný ventil:

- modely kotlů, které nemají zabudovaný trojcestný ventil (trojcestný ventil je součástí sestavy):

MODELY KOTLŮ vhodné do sestavy se smaltovaným bojlerem:

Eco3 Compact 1.140 i 6 – 14 kW, odtah spalin do komína
Eco3 Compact 1.140 Fi 6 – 14 kW, nucený odtah spalin (turbo)
Eco3 Compact 1.240 i 9,3 – 24 kW, odtah spalin do komína
Eco3 Compact 1.240 Fi 9,3 – 24 kW, nucený odtah spalin (turbo)

Stacionární provedení bojleru, horní vývody výměníku, bez boční příruby 

Objem l 95 120 155
Hmotnost kg 70 82 86
Teplosmenná plocha m2 1,08 1,45 1,45
Maximální tlak nádoby MPa 0,6 0,6 0,6
Maximální tlak výměníku MPa 1 1 1
Připojení TUV Js 3/4“ 3/4“ 3/4“
Připojení topné vody Js 3/4“ 3/4“ 3/4“
Doporučená teplota TUV ˚C 60 60 60
Jmenovitý tepelný výkon 
při teplotě top. vody 80˚C 
a průtoku 720 l/h W 24000 32000 32000
Doba ohřevu z 10˚C na 60˚C min 14 14 17
Elektrické krytí - IP 44 IP 44 IP 44
Tepelné ztráty kW/24h 0,9 1,1 1,39
Rozměry bojleru
Průměr mm 520 520 584
Výška mm 881 1046 1100

100
(hranatý)

160
(válcovitý)

125
(hranatý)BOJLER

1 vstup topné vody G 3/4”
2 výstup TUV G 3/4”
3 cirkulace G 3/4”
4 vstup studené vody G 3/4”
5 výstup topné vody G 3/4”
6 vypouštěcí otvor G 1/2”
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Při využití solárních 

systémů je úspora 

energií celoročního 

provozu až 65% pro 

ohřev teplé užitkové 

vody. Kolektory přijímají 

nejen přímé sluneční, 

ale i difuzní záření, 

proto jsou kolektory 

schopny přijímat energii 

i v neslunečných dnech.
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• Plocha kolektoru celkem: 2,51 m2

• Vysoce sunselektivní vrstva
• Instalace na šikmou i rovnou střechu 
• Čerpadlová skupina s elektronickou regulací 

k dispozici na objednávku
• Možnost připojení k široké řadě 

smaltovaných bojlerů od 200 do 1500 litrů 
s jednoduchou či dvojitou topnou spirálou

  SB25
Plocha m² 2,5
Absorpční plocha m² 2,3 
Otevřená plocha m² 2,4
Objem solárního panelu lt 1,7
Maximální provozní přetlak bar 10
Maximální provozní teplota C° 210 
 - účinnost % 81,9 

1 tepelné ztráty w/m²k² 3,1 

2 tepelné ztráty w/m²k² 0,022

Solární panely s nucenou cirkulací SB 25

Nucená cirkulace
Solární systém Baxi 
je vybaven ucelenou 
řadou příslušenství 
pro správné zapojení 
jakéhokoliv typu 
instalace.

SOLÁRNÍ SESTAVA BAXI COMFORT
Tato sestava je určena pro ohřev TUV a vyznačuje 
se maximální účinností v třídě kotlů se standardním 
spalováním. Celý systém je postaven na řízení mik-
roprocesory BAXI, které zabezpečují bezporuchový 
chod celého systému.

SOLÁRNÍ SESTAVA BAXI COMFORT HT
Tato sestava je určena pro ohřev TUV v kombinaci 
s kondenzačními kotli BAXI s vysokou účinností spa-
lování (až 109,8%).Celý systém je postaven na řízení 
mikroprocesory BAXI-SIEMENS, které zabezpečují 
bezporuchový chod celého systému.

LEGENDA:
1. Kotel Luna3 Comfort 1.240 Fi
2. Regulátor Baxi (součástí kotle Luna3)
3. Venkovní sonda Honeywell pro kotel Luna3 
 (je součástí sestavy)
4. Solární kolektory SB 25 (v sestavě 2ks)
5. Čerpadlová skupina s elektronikou ECO (včetně všech potřeb-

ných čidel pro řízení solárního systému)
6. Bojler 300L DC (dvouspirálový zásobník TUV)
7. Expanzní nádoba pro solární systém 18 litrů (součástí sestavy)

LEGENDA:
1. Kondenzační kotel BAXI Luna3 Comfort HT 1.240 
2. Regulátor Baxi (součástí kotle Luna3)
3. Venkovní sonda Siemens QAC34/149 pro kotel Luna3 Comfort 

HT (je součástí sestavy)
4. Solární kolektory SB 25 (v sestavě 2ks)
5. Čerpadlová skupina s elektronikou ECO (včetně všech potřeb-

ných čidel pro řízení solárního systému)
6. Bojler 300 litrů DC (dvouspirálový zásobník TUV)
7. Expanzní nádoba pro solární systém 18 litrů (součástí sestavy)
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Inteligentní komfort
Společnost BAXI, odborník ve výrobě kotlů, představuje 
nová řešení zajišťující maximální tepelný komfort bydlení. 
BAXI vyvinula integrovaný systém pro rozvod a měření 
spotřeby tepla, přičemž své zkušnosti z navrhování kotlů 
využila pro nové bytové stanice LUNA SAT pro zabudo-
vání do zdi.

Inteligentní komfort a bezdrátové 
měření spotřeby tepla
Konstrukce bytové stanice LUNA SAT je kompaktní, přičemž 
však zaručuje energetickou úsporu, okamžité informace 
o údajích spotřeby tepla, rovnoměrný rozvod a zároveň 
i požadovaný komfort: teplotu TUV i teplotu v místnostech 
lze nastavit podle vlastní potřeby.
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Integrovaný systém BAXI pro rozvod a měření spotřeby tepla

Měření spotřeby tepla 
bezdrátovým přenosem
odečet údajů lze provádět bezdrátově 
(patrový vysílač) nebo v místě. Pro výměnu 
dat nejsou potřeba kabelové rozvody. 
Měřič spotřeby je již ve stanici LUNA SAT.

Deskový sekundární výměník
z nerezové oceli s výkonem 35 kW 
umožňuje optimální výkon i při teplotách 
vody 60°C v primárním okruhu (modely 
RS, RSP, RS2Z)

Luna SAT B60
závěsný 60-ti litrový nerezový 
zásobník (AISI 316l) (RA, RA2Z)

Kompaktní rozměry
h x w x d 650x600x150 mm
modely R/1-RS-RP/1-RSP-RA

h x w x d 750x800x150 mm
modely R2Z /RS2Z - RA2Z 

Trojcestný ventil
modulační a elektronicky řízený, udržuje 
požadovanou teplotu jak v topném 
systému, tak i teplotu TUV (pouze 
u modelů RSP, RS2Z, RA, RA2Z)

By Pass
pro zajištění správného 
fungování stanice Luna Sat 
v jakémkoli typu systému

Teleskopické připojení - 
je součástí dodávky
pro snažší připojení k rozvodnému 
systému

Ekvitermní regulace
stanice je připravena pro připojení 
vnější sondy (na objednávku) za 
účelem optimalizace komfortu topení

Vytápění a okamžitá výroba TUV

LUNA SAT RS s deskovým výměníkem TUV 

LUNA SAT RSP s čerpadlem a s deskovým výměníkem TUV

LUNA SAT RS2Z pro řízení 2 zón (jedné s vysokou a jedné
s nízkou teplotou), s deskovým výměníkem TUV 

LUNA SAT RA s čerpadlem,
s možností připojení zásobníku TUV

LUNA SAT RA2Z pro řízení 2 zón (jedné s vysokou a jedné
s nízkou teplotou), s možností připojení zásobníku TUV

Pouze pro vytápění

LUNA SAT R/1

LUNA SAT RP/1 s čerpadlem

LUNA SAT R2Z
pro řízení 2 zón (jedné s vysokou teplotou
a jedné s nízkou teplotou)

Série Luna Sat

Luna SAT - bytové stanice k zabudování do zdi 
a s bezdrátovým přenosem



Technické údaje
• Elektronický kalorimetr s bezdrátovým 

odečtem údajů (patrový vysílač) nebo 
v místě

• Hydraulické připojení s vyústěním směrem 
dolů

• Mosazná jednotka s automatickým by-
passem a zabudovaným hydraulickým 
připojením

• Teleskopické připojení a ventily jsou součástí 
dodávky

• Vyvyžovací regulační ventil pro topný okruh 
(model R/1)

• Veškeré hydraulické připojení na pevném 
plášti s povrchovou úpravou odolnou vůči 
poškrábání

• Elektronické součásti uložené ve skříni 
s elektrickým krytím IP44

• Kompletní diagnostika se světelnými kontrol-
kami (model R2Z)

• Protizámrazová funkce (model R2Z)
• Funkce proti zablokování čerpadla a ventilů 

(model R2Z)
• Oběhové čerpadlo UPS 25/70 s nízkou 

spotřebou pro nezávislé ovládání průtoku 
vody v systému (modely RP/1, R2Z)

• Demontovatelný filtr v okruhu topení
• Výběr ze 3 různých topných křivek: vysoká 

teplota (25/80°C), střední teplota (40/60°C), 
nízká teplota (25/40°C) (model R2Z)

• Příprava pro připojení vnější sondy (model 
R2Z)

• Možnost ovládání 2 zón s různou teplotou 
(model R2Z)

• Malé rozměry
• Skříň z pozinkované oceli

	 	 R/1 RP/1 R2Z
Modely s čerpadlem  - • •
Dvouzónové modely  - - •

Regulace teploty topné vody
při vysoké topné křivce   °C - - 25/80
Maximální přetlak vody v okruhu topení bar 4 4 4
Objem vody I 1,5 2 3,5

Elektrické napětí V 230 230 230
Elektrická frekvence Hz 50 50 50
Jmenovitý elektrický příkon W 15 110 210

Šířka skříně mm 600 600 800
Výška skříně  mm 650 650 750
Hloubka skříně mm 150 150 150
Hmotnost kg 11 13 22

modely pro vytápění

R/1	

RP/1

R2Z	
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Technické údaje
• Elektronický kalorimetr s bezdrátovým 

odečtem údajů (patrový vysílač) nebo v místě
• Deskový výměník z nerezové oceli s výko-

nem 35 kW umožňující optimální výkon i při 
teplotě vody v primárním okruhu 60°C

• Hydraulické připojení s vyústěním směrem 
dolů

• Mosazná jednotka s automatickým by-
passem a zabudovaným hydraulickým 
připojením

• Teleskopické připojení a ventily jsou součástí 
dodávky

• Vyvyžovací regulační ventil pro topný okruh 
(model RS)

• Veškeré hydraulické připojení na pevném 
plášti s povrchovou úpravou odolnou vůči 
poškrábání

• Elektronické součásti uložené ve skříni 
s elektrickým krytím IP44

• Kompletní diagnostika se světelnými kontrol-
kami

• Protizámrazová funkce
• Oběhové čerpadlo UPS 25/70 s nízkou 

spotřebou pro nezávislé ovládání průtoku 
vody v systému (modely RSP, RA2Z, RA, 
RS2Z)

• Funkce proti zablokování čerpadla (modely 
RSP, RA2Z, RA, RS2Z)

• Funkce proti zablokování ventilů
• Filtr pro užitkovou vodu
• Demontovatelný filtr v okruhu topení
• Výběr ze 3 různých topných křivek: vysoká 

teplota (25/80°C), střední teplota (40/60°C), 
nízká teplota (25/40°C) (modely RSP, RA2Z, 
RA, RS2Z)

• Příprava pro připojení vnější sondy (modely 
RSP, RA2Z, RA, RS2Z)

• Možnost ovládání 2 zón s různou teplotou 
(model RS2Z, RA2Z)

• Přednost okruhu TUV
• Elektronická modulace pro kontrolu teploty 

TUV
• Malé rozměry
• Skříň z pozinkované oceli

	 	 RS RSP RS2Z RA RA2Z
Výroba TUV  • • • • •
Modely s čerpadlem  - • • • •
2 zónové modely  - - • - •

Regulace teploty topné vody
při vysoké topné křivce    °C 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80
Regulace teploty TUV °C 30/60 30/60 30/60 35/65 35/65
Dodávka TUV při ∆T=35°C
a teplotě přiváděné vody 75°C I/min 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3
Maximální přetlak vody v okruhu topení bar 4 4 4 4 4
Maximální přetlak vody v okruhu TUV bar 8 8 8 8 8
Minimální dynamický přetlak v okruhu TUV bar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Objem vody I 2 2,5 4 2 4
Elektrické napětí V 230 230 230 230 230
Elektrická frekvence Hz 50 50 50 50 50
Jmenovitý elektrický příkon W 15 110 210 150 210

Šířka skříně mm 600 600 800 600 800
Výška skříně  mm 650 650 750 650 750
Hloubka skříně mm 150 150 150 150 150
Hmotnost kg 16 18 28 16 25

modely pro vytápění a okamžitou 
výrobu TUV

RS RSP	

RS2Z	
RA	

RA2Z	
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Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
 
centrála Praha:
Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 - 271 001 627 
Fax: +420 - 271 001 620
e-mail: info@baxi.cz

G A R A N C E   K VA L I T Y:

PRAHA a JIŽNÍ ČECHY:

ČECHY:

Pavel Žvátora 
pavel.zvatora@baxi.cz 
tel.: +420 608 976 678

Filip Suchánek
filip.suchanek@baxi.cz
tel.: +420 603 431 938

ZÁPADNÍ, SEVERNÍ 
a VÝCHODNÍ ČECHY:

MORAVA:

Petr Paunkovič 
petr.paunkovic@baxi.cz 
tel.: +420 602 464 244

Zdeněk Rumpík
zdenek.rumpik@baxi.cz
tel.: +420 739 592 005

 
středisko Brno: 
Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno
Tel./Fax: +420 543 211 615

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PRO REGIONY:

TECHNICI PRO ÚZEMÍ:

Firma BAXI si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění 
údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu 
k třetím osobám.

BRNO a JIŽNÍ MORAVA: 

Pavel Polcr
pavel.polcr@baxi.cz
tel.: +420 739 592 955

www.baxi.cz
www.baxi.com

SEVERNÍ MORAVA: 

Jiří Chrascina 
jiri.chrascina@baxi.cz 
tel.: +420 728 950 685
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