
• ATRAKCYJNA CENA

• WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U.
ZE STALI NIERDZEWNEJ  
O POJEMNOŚCI 60 LITRÓW 

• 2 POMPY OBIEGOWE 
(C.O./C.W.U.)

• 2 NACZYNIA WZBIORCZE 
(C.O./C.W.U.)

• CICHY MODULOWANY PALNIK 

• WYDAJNY WYMIENNIK CIEPŁA
WYKONANY Z MIEDZI

• INTUICYJNA AUTOMATYKA  

• MOŻLIWOŚĆ OBSŁUGI 
PRZY POMOCY SMARTFONU 
I SYSTEMU ZDALNEGO 
NADZORU JULIANa ilustracji: DIVATOP 60 C24  

(widok ze smartfonem i aplikacją systemu zdalnego nadzoru JULIA)

DIVATOP 60 C24
KONWENCJONALNY KOCIOŁ GAZOWY Z ZASOBNIKIEM C.W.U.



DIVATOP 60 C24 to konwencjonalny kocioł gazowy (24 kW) ze 
zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 60 litrów. Jest 
to urządzenie o naturalnym ciągu przeznaczone do współpracy 
z systemem spalinowym wykorzystywanym przez wiele mieszkań 
w istniejących budynkach wielorodzinnych. Kocioł pobiera powie-
trze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia, w którym został 
zainstalowany i wyposażony jest w przerywacz ciągu. 

DIVATOP 60 C24
CIEPŁA WODA ZAWSZE „OD RĘKI”

DIVATOP 60 C24 wyróżnia się solidną konstrukcją, w której zastoso-
wano sprawdzone rozwiązania techniczne. Należą do nich np. cichy 
modulowany palnik czy wydajny wymiennik ciepła wykonany z miedzi. 
Zintegrowany zasobnik c.w.u. wykonany jest ze stali nierdzewnej 
i zapewnia wysoką wydajność oraz trwałość. Jakość i atrakcyjna cena 
sprawiają, że DIVATOP 60 C24 to doskonałe urządzenie do systemów 
wymagających zastosowania konwencjonalnych kotłów grzewczych.

Miedziany wymiennik ciepła.

Zasobnik c.w.u. ze stali 
nierdzewnej (poj. 60 l).

Cichy modulowany palnik.

Panel obsługowy sterownika.

2 pompy obiegowe c.o./c.w.u.

Naczynie wzbiorcze c.w.u. (2 l).

Naczynie wzbiorcze c.o. (8 l).



ZALETY:
• Atrakcyjna cena.
• Wbudowany zasobnik c.w.u. 

ze stali nierdzewnej (poj. 60 litrów) 
z anodą magnezową.

• Ochrona termiczna zasobnika c.w.u. 
przeciw bakteriom Legionella.

• Cichy modulowany palnik.
• Wydajny wymiennik ciepła z miedzi.
• 2 pompy obiegowe (c.o./c.w.u.).
• 2 naczynia wzbiorcze (c.o./c.w.u.).
• Łatwy dostęp do przyłączy 

hydraulicznych ułatwiający 
montaż i serwis urządzenia.

• Automatyka z intuicyjnym 
panelem obsługowym.

• Możliwość zdalnej obsługi przy 
pomocy smartfonu i systemu 
zdalnego nadzoru JULIA*.

• By-pass hydrauliczny.
• 3 lata gwarancji.

WIELE KORZYŚCI PRZY 
NIEWIELKICH NAKŁADACH

Kocioł DIVATOP 60 C24 oferuje 
wiele korzyści przy niewielkich 
nakładach inwestycyjnych. Oprócz 
solidnych i sprawdzonych rozwiązań 
technicznych, daje on możliwość 
sterowania za pomocą smartfonu. 
Opcjonalny system zdalnego nadzo-
ru JULIA umożliwia łatwą i intuicyjną 
obsługę za pośrednictwem sieci 
GSM przy pomocy SMS-ów lub 
wygodnej aplikacji*.

Aplikacja systemu zdalnego 
nadzoru JULIA

Kocioł DIVATOP 60 C24 wyposa-
żony jest w intuicyjną automatykę 
z czytelnym wyświetlaczem LCD. 
Umożliwia ona podłączenie każdego 
zewnętrznego regulatora tempera-
tury pomieszczenia. Doskonałym wy-
borem są zdalne sterowniki Ferroli 
ROMEO – model przewodowy (W) 
oraz bezprzewodowy (W RF).

* Niezbędny smartfon z systemem Android.
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FERROLI Poland Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 53 
41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 473 31 00
info@ferroli.com.pl
www.ferroli.pl

DANE TECHNICZNE

DIVATOP 60 C24

Klasa efektywności energetycznej [ErP]

Obciążenie cieplne
Min.
Maks.

kW
kW

11,5
25,8

Moc cieplna
Min.
Maks.
Maks. c.w.u.

kW
kW
kW

9,7
23,3
23,3

Sprawność % 90,5

Sprawność średniosezonowa ηs % 76,0

Pojemność zasobnika c.w.u. l 60

Produkcja c.w.u. 
Δt 30°C
Δt 30°C

l/10 min
l/h

180
740

Ciśnienie pracy c.o. Maks. bar 3

Wymiary
Szerokość
Wysokość
Głębokość

mm
600
800
440

Masa kotła bez wody kg 54


