
• DOSKONAŁY STOSUNEK 
CENY DO MOŻLIWOŚCI

• BOGACTWO NAJNOWSZYCH 
ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

• INNOWACYJNE WYMIENNIKI 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

• MODULOWANE PALNIKI 
SFERYCZNE ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

• MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ 
PRZEWODU KOMINOWEGO 
(Ø 80/125) DO 28 METRÓW

• SPRAWNOŚĆ DO 109,7%

• AUTOMATYKA POGODOWA 
Z MOŻLIWOŚCIĄ ZDALNEJ 
OBSŁUGI PRZY POMOCY 
SMARTFONU

BLUEHELIX
WISZĄCE, JEDNO- I DWUFUNKCYJNE,  
GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE

Na ilustracji: BLUEHELIX TECH / PRO RRT C 
z aplikacją systemu zdalnego nadzoru JULIA
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Rodzina gazowych, wiszących kotłów kondensacyjnych BLUEHELIX
naprawdę świetnie wykorzystuje energię i oferuje wszystko cze-
go potrzeba, by cieszyć się komfortowym ciepłem. Zastosowa-
no w nich najnowsze rozwiązania techniczne, dzięki czemu są 
one bardzo wydajne, oszczędne i łatwe w obsłudze. Podobnie, 
jak inne urządzenia Ferroli, również kotły BLUEHELIX posiadają 
doskonały stosunek ceny do możliwości i jakości.

RODZINA KOTŁÓW BLUEHELIX
DOSKONAŁE WYKORZYSTANIE ENERGII

Spis treści
4-5 BLUEHELIX TECH / PRO RRT C – dwufunkcyjne kotły gazowe
6-7 BLUEHELIX K 50 – kotły gazowe z zasobnikiem c.w.u.
8-9 BLUEHELIX TECH RRT H – jednofunkcyjne kotły gazowe małej mocy
10-11 BLUEHELIX TECH S 45H – jednofunkcyjny kocioł gazowy średniej mocy
12-13 ECOUNIT – zasobniki c.w.u. do jednofunkcyjnych kotłów gazowych
14-16 Dane techniczne

BLUEHELIX 
TECH / PRO RRT C

TECH RRT H
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Ferroli posiada wieloletnie do-
świadczenie we wdrażaniu inno-
wacyjnych rozwiązań w technice 
kondensacyjnej. Świetnym tego 
przykładem jest rodzina kotłów 
kondensacyjnych BLUEHELIX, 
których sprawność sięga 109,7%.
Jest ona możliwa dzięki nowo-
czesnym rozwiązaniom technicz-
nym, jak np. modulowany palnik 
sferyczny, czy wymiennik ze sta-
li nierdzewnej zapewniający do-
skonałą wymianę ciepła. Ale to 
nie wszystko, BLUEHELIX oferują 
również komfortową obsługę, 

URZĄDZENIA GRZEWCZE FERROLI –
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Ferroli posiada ponad 60 lat 
doświadczenia w budowie urzą-
dzeń grzewczych. Od lat 50-tych
XX wieku do dzisiejszych czasów, 
niewielka rodzinna firma przerodzi-
ła się w międzynarodową grupę 
o światowym zasięgu. To solidna 
podstawa urządzeń Ferroli, które 
są wyjątkowym połączeniem trady-
cji i nowoczesności i które wytycza-
ją nowe standardy we współczesnej 
technice grzewczej.

We wszystkich urządzeniach, Ferroli 
wdraża innowacyjne rozwiązania 
techniczne. Od kotłów grzewczych 
przeznaczonych do mieszkań i nie-
wielkich domów, aż po ogromne 
kotły przemysłowe o mocy sięga-
jącej 20 megawatów! Dbamy, aby 
urządzenia Ferroli były, nie tylko 
wydajne, oszczędne i niezawodne. 
Dużo wysiłku wkładamy, żeby miały 
również korzystną cenę!Rodzinę kotłów kondensacyjnych BLUEHELIX tworzą urządzenia 

dwufunkcyjne (TECH / PRO RRT C), jednofunkcyjne małej (TECH RRT H)
i średniej mocy (TECH S 45H) oraz ze zintegrowanym zasobnikiem 

ciepłej wody użytkowej (K 50).

a opcjonalny system JULIA 
umożliwia zdalny nadzór za po-
średnictwem sieci GSM przy po-
mocy SMS-ów lub wygodnej 
aplikacji. Jedyne czego potrzeba 
do jego wykorzystania to smart-
fon z systemem Android.

BLUEHELIX K50 BLUEHELIX TECH S H BLUEHELIX K50

Aplikacja systemu zdalnego 
nadzoru JULIA
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BLUEHELIX TECH/ PRO RRT C to gazowe dwufunkcyjne kotły 
kondensacyjne o mocy w zakresie: 4,9-34,0 kW (TECH RRT C) oraz 
4,9-32,5 kW (PRO RRT C). Zastosowano w nich szereg rozwiązań 
zorientowanych na oszczędną eksploatację. Wbudowana auto-
matyka pogodowa czuwa nad bezproblemową pracą, jest bardzo 
intuicyjna i daje możliwość zdalnego sterowania.

Intuicyjna automatyka pogodowa 
z możliwością zdalnego sterowania.

BLUEHELIX TECH / PRO RRT C 
KOMFORT W NAJLEPSZYM WYDANIU

BLUEHELIX TECH / PRO RRT C wyposażone są w najnowsze osią-
gnięcia współczesnej techniki kondensacyjnej. Należą do nich m.in. 
układ adaptacyjnej kontroli procesu spalania w zależności od jakości 
paliwa MC2, modulowany sferyczny palnik ze stali nierdzewnej, czy 
system MLR umożliwiający pracę z metanem lub LPG bez zestawu 
przezbrajającego. Kotły charakteryzują się bardzo wysoką sprawno-
ścią, a w połączeniu z regulatorem ROMEO W/RF i czujnikiem tempe-
ratury zewnętrznej zapewniają klasę efektywności energetycznej A+.

Wymiennik ze stali nierdzewnej 
wykonany w technologii 
TERMOBALANCE®.

FPS (Flue Protection System) – 
klapa zwrotna spalin do zbiorczych 
systemów odprowadzania spalin.

Modulowany, sferyczny palnik 
ze stali nierdzewnej, układ  
adaptacyjnej kontroli spalania 
MC2 (Multi Combustion Control).



5

ZALETY:
• Bitermiczny wymiennik c.o./c.w.u. 

DUAL INOX ze stali nierdzewnej 
(PRO RRT C).

• Wymiennik c.o. ze stali nierdzew-
nej TERMOBALANCE® i płytowy 
wymiennik c.w.u. ze stali nie-
rdzewnej (TECH RRT C).

• Modulowany, sferyczny palnik 
ze stali nierdzewnej. 

• MC2 – układ adaptacyjnej kontroli 
procesu spalania w zależności od 
jakości dostarczanego paliwa.

• MLR – system umożliwiający pracę 
z metanem lub LPG bez zestawów 
do przezbrajających.

• FPS – klapa zwrotna spalin uła-
twiająca podłączenie do zbiorczych 
systemów odprowadzania spalin.

• Intuicyjna automatyka pogodowa 
z możliwością zdalnej obsługi 
przy pomocy smartfonu i systemu 
zdalnego nadzoru JULIA (Android).

• Wysoka sprawność do 109,7%.

BLUEHELIX TECH RRT C

OSZCZĘDNOŚĆ 
O DWÓCH OBLICZACH

Dwufunkcyjne kotły BLUEHELIX dostępne są w 2 wersjach. Modele 
TECH RRT C posiadają wymiennik c.o. ze stali nierdzewnej wykona-
ny w technologii TERMOBALANCE® i płytowy wymiennik c.w.u. ze 
stali nierdzewnej. Modele PRO RRT C posiadają natomiast biter-
miczny wymiennik c.o./c.w.u. DUAL INOX ze stali nierdzewnej. Oba 
rozwiązania zapewniają wysoką wydajność i sprawność, modele 
PRO RRT C dodatkowo wykorzystują zjawisko kondensacji również 
przy produkcji ciepłej wody użytkowej.

Wymiennik modeli TECH RRT C 
wykonany jest w innowacyjnej 
technologii TERMOBALANCE®. Za-
pewnia ona maksymalną wymianę 
ciepła i bardzo skuteczną ochronę 
przed zanieczyszczeniami.
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BLUEHELIX K 50
CIEPŁA WODA W KAŻDEJ ILOŚCI

Intuicyjna automatyka pogodowa.

Wymiennik ze stali nierdzewnej 
z doskonałą wymianą ciepła.

Modulowany palnik sferyczny 
ze stali nierdzewnej.

2 naczynia wzbiorcze (c.o./c.w.u.).

Zasobnik c.w.u. ze stali 
nierdzewnej z dualną 
wężownicą INOX.

BLUEHELIX K 50 to wiszące gazowe kotły kondensacyjne 
o mocy w zakresie 5,7-32,0 kW z wbudowanym zasobnikiem 
c.w.u. Urządzenia charakteryzują się najwyższymi parametra-
mi pracy, zarówno w trybie ogrzewania, jak i dostarczania cie-
płej wody użytkowej. Stawia to je wśród najlepszych urządzeń 
tego typu na rynku! 

BLUEHELIX K 50 posiadają wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej oraz 
sferyczny palnik ze stali nierdzewnej z elektroniczną modulacją na 
potrzeby c.o./c.w.u. Urządzenia wyróżniają się bardzo cichą pracą na 
poziomie 54 dB (A) i sprawnością dochodzącą do 108,8%. Oprócz 
nowoczesnych rozwiązań kotły charakteryzują się świetnym stosunkiem 
ceny do możliwości i jakości. Podobnie jak inne urządzenia z rodziny 
BLUEHELIX dostępne są w korzystnej cenie.
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MOŻLIWOŚCI, Z KTÓRYMI
TRUDNO SIĘ RÓWNAĆ

BLUEHELIX K 50

BLUEHELIX K 50 posiadają wbudowany zasobnik ciepłej wody 
użytkowej o pojemności 50 litrów. Wykonany jest on z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej i posiada zintegrowaną dualną wężownicę INOX. 
Taka konstrukcja sprawia, że urządzenie jest nie tylko trwałe, ale jest 
również bardzo wydajne. Produkcja ciepłej wody kotła BLUEHELIX 32 K 50
dochodzi do 945 litrów na godzinę, w tym 195 litrów w pierwszych 
10 minutach poboru (Δt 30°C). Ale to nie wszystko, wszystkie kotły 
małej mocy z rodziny BLUEHELIX mogą być podłączone do systemu 
kominowego (Ø 80/125) o maksymalnej długości aż 28 metrów!

ZALETY:
• Innowacyjny wymiennik ciepła 

ze stali nierdzewnej.
• Wbudowany zasobnik c.w.u. 

ze stali nierdzewnej z dualną 
wężownicą INOX (poj. 50 l).

• Wysoka wydajność c.w.u.: 
945l/h dla Δt 30°C (32 K 50).

• Sferyczny palnik ze stali 
nierdzewnej z modulacją 
w całym zakresie pracy.

• Maksymalna długość systemu 
kominowego (Ø 80/125) 
to aż 28 metrów.

• Wysoka sprawność do 108,8%.
• Bardzo cicha praca 54 dB(A)
• Intuicyjna automatyka pogodowa 

z możliwością zdalnej obsługi 
przy pomocy smartfonu i systemu 
zdalnego nadzoru JULIA (Android).

• Możliwość zasilania gazem 
ziemnym lub LPG.

• 5 lat gwarancji.

Kotły z rodziny BLUEHELIX współpracują 
ze sterownikami ROMEO W / W RF, 
które posiadają funkcję kontroli 
modulowanej pracy kotła. Poprawia ona 
komfort i zwiększa oszczędność poprzez 
wyeliminowanie szczytowej produkcji 
ciepła w miarę zbliżania się do zada-
nej temperatury pomieszczenia.
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BLUEHELIX TECH RRT H  to jednofunkcyjne, gazowe kotły kon-
densacyjne dostępne w zakresie mocy: 4,9-34,00 kW. Podobnie 
jak inne kotły z rodziny BLUEHELIX, również jednofunkcyjne 
modele małej mocy wyróżniają się najwyższymi parametrami 
pracy, wysoką wydajnością, oszczędną eksploatacją i bogac-
twem najnowszych rozwiązań technicznych.

BLUEHELIX TECH RRT H
INNOWACJE, KTÓRYCH NIE SPOSÓB NIE ZAUWAŻYĆ

Jednofunkcyjne kotły małej mocy BLUEHELIX TECH RRT H 
posiadają modulowany sferyczny palnik ze stali nierdzewnej oraz 
wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej. Wyposażono je dodatkowo 
w układ adaptacyjnej kontroli procesu spalania MC2 oraz system 
MLR umożliwiający pracę z metanem lub LPG bez zestawu przez-
brajającego. Kotły charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością 
(do 109,7%) i dostępne są w atrakcyjnych cenowo pakietach 
z zasobnikiem c.w.u. lub pompą ciepła c.w.u. oraz osprzętem.

Intuicyjna automatyka pogodowa 
z możliwością zdalnego sterowania.

Wymiennik ze stali nierdzewnej 
wykonany w technologii 
TERMOBALANCE®

FPS (Flue Protection System) – 
klapa zwrotna spalin do zbiorczych 
systemów odprowadzania spalin.

Modulowany, sferyczny palnik 
ze stali nierdzewnej, układ  
adaptacyjnej kontroli spalania 
MC2 (Multi Combustion Control).
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KOMFORTOWA OBSŁUGA 
I DUŻO WIĘCEJ…

BLUEHELIX TECH RRT H  wyposa-
żone są w nowoczesną automaty-
kę, która wyróżnia się komfortową 
obsługą. Ale to nie wszystko – 
jest ona również przystosowana 
do współpracy z systemem zdal-
nego nadzoru JULIA. Ten niepo-
zorny układ podłączany pomiędzy 
kocioł i termostat, uczestniczy 
w ich komunikacji, a także jest 
w stanie wpływać na pracę kotła 
oraz zbierać informacje o jego pra-
cy. JULIA posiada wbudowany mo-
dem GSM zatem do komunikacji 

wykorzystuje sieć GSM i nie wy-
maga połączenia z internetem! 
Zdalna kontrola odbywa się za po-
mocą SMS, lub wygodnej aplikacji 
dostępnej na system Android.

ZALETY:
• Wymiennik ciepła ze stali nie-

rdzewnej wykonany w technolo-
gii TERMOBALANCE®. 

• Modulowany, sferyczny palnik 
ze stali nierdzewnej. 

• Fabrycznie wbudowany zawór 
przełączający umożliwiający 
współpracę z zasobnikami c.w.u. 

• MC2 – układ adaptacyjnej 
kontroli procesu spalania 
w zależności od jakości 
dostarczanego paliwa.

• MLR – system umożliwiający 
pracę z metanem lub LPG bez 
zestawów do przezbrajających.

• FPS – klapa zwrotna spalin 
ułatwiająca podłączenie 
do zbiorczych systemów 
odprowadzania spalin.

• Intuicyjna automatyka pogodo-
wa z możliwością zdalnej obsługi 
przy pomocy smartfonu i systemu 
zdalnego nadzoru JULIA (Android).

• Wysoka sprawność do 109,7%.

Automatyka kotłów BLUEHELIX 
współpracuje z każdym zewnętrz-
nym sterowaniem oraz systemem 
zdalnego nadzoru JULIA. Wyróżnia 
się on wbudowanym modemem 
GSM, zatem komunikacji wyko-
rzystuje sieć GSM i nie wymaga 
połączenia z internetem! 

BLUEHELIX TECH RRT H

Aplikacja systemu zdalnego 
nadzoru JULIA
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BLUEHELIX TECH S 45H  to jednofunkcyjny, gazowy kocioł kon-
densacyjny dostępny w zakresie mocy: 7,3-45,6 kW. Podobnie 
jak inne modele z rodziny BLUEHELIX, również jednofunkcyjny 
model średniej mocy wyróżnia się bardzo wysoką wydajnością 
i oszczędną eksploatacją. Jest on doskonałym rozwiązaniem 
w większych systemach grzewczych, czy układach kaskadowych.

BLUEHELIX  TECH S 45H
KOMPAKTOWY PAKIET ŚREDNIEJ MOCY

W konstrukcji kotła BLUEHELIX TECH S 45H wykorzystano najnowsze 
rozwiązania współczesnej techniki kondensacyjnej. Należą do nich m.in.: 
modulowany sferyczny palnik ze stali nierdzewnej, czy wymiennik 
ciepła ze stali nierdzewnej o konstrukcji zapewniającej doskonałą 
wymianę ciepła i minimalizującej osadzanie się zanieczyszczeń. 
Kocioł charakteryzuje się świetnym stosunkiem ceny do możliwości 
oraz jakości i zapewnia wieloletnie, bezproblemowe działanie.

Jednofunkcyjny kocioł kondensa-
cyjny BLUEHELIX S 45H posiada 
wymiennik ciepła ze stali nie-
rdzewnej. Jego unikalny kształt 
zapewnia doskonałą wymianę 
ciepła i zmniejsza ryzyko osadza-
nia się zanieczyszczeń.



ZRS234

FZ4B FZ4B

2 x ROMEO2 x ROMEO

Zasobnik c.w.u. 
ECOUNIT

BLUEHELIX TECH
S 45H
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PRAWIE NIEOGRANICZONE 
MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY

ZALETY:
• Innowacyjny wymiennik ciepła 

ze stali nierdzewnej.
• Sferyczny palnik ze stali nie-

rdzewnej z modulacją mocy 
w całym zakresie pracy.

• Przystosowany do współpracy 
z zasobnikami c.w.u.

• Sprawność do 108,8%.
• Intuicyjna automatyka pogodo-

wa z możliwością zdalnej obsługi 
przy pomocy smartfonu i systemu 
zdalnego nadzoru JULIA (Android).

• Pełna autodiagnostyka.
• Możliwość zasilania gazem 

ziemnym lub LPG.
• 5 lat gwarancji.

Przykład systemu c.o./c.w.u. z wykorzystaniem kotła BLUEHELX S 45H oraz modułów FZ4B 
(1 obieg c.w.u., 1 obieg c.o. bez mieszacza, 3 obiegi c.o. z mieszaczem)

BLUEHELIX TECH S 45H przy-
stosowany jest fabrycznie do 
współpracy z instalacją c.w.u. 
Automatyka kotła steruje pracą 
1 obiegu c.o. i 1 obiegu c.w.u. 
Przy użyciu modułu FZ4B istnieje 
możliwość rozbudowy systemu. 
Moduł FZ4B daje możliwość re-
gulacji do 3 obiegów grzewczych 
(w tym 2 obiegów z mieszaczem, 
1 obiegu bez mieszacza / c.w.u.), 
jednak moduły można ze sobą łą-
czyć, co daje prawie nieograni-
czone możliwości rozbudowy. 

Automatyka współpracuje rów-
nież z każdym zewnętrznym ste-
rowaniem (np. ROMEO), a także 
z systemem zdalnego nadzoru 
JULIA (Android), który daje moż-
liwość komfortowego sterowania 
kotłami BLUEHELIX za pośrednic-
twem sieci GSM.
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Cechą nowoczesnej instalacji grzewczej jest sprawne przygo-
towanie ciepłej wody. W kotłach dwufunkcyjnych proces ten 
odbywa się w samym urządzeniu, w przypadku kotłów jednofunk-
cyjnych zadanie to realizują zasobniki zewnętrzne. ECOUNIT to 
nowoczesne zasobniki c.w.u. przystosowane do gazowych kotłów 
małej i średniej mocy. Szeroki wybór modeli dostępny jest w za-
kresie pojemności od 89 do 300 litrów.

ECOUNIT 1 CE, 1C-WT, 2C-WT
ZASOBNIKI C.W.U. DO KOTŁÓW MAŁEJ I ŚREDNIEJ MOCY

ECOUNIT to wysokiej klasy zasobniki c.w.u. zaprojektowane z myślą 
o wysokim komforcie użytkowania. Wszystkie modele wyposażone są 
w jedną lub dwie wężownice spiralne o dużej powierzchni grzejnej, któ-
ra zapewnia dużą wydajność. Ściany wewnętrzne pokryte są warstwą 
specjalnej emalii ceramicznej, która stanowi skuteczne zabezpieczenie 
antykorozyjne oraz gwarantuje doskonałą higienicznie jakość wody.

Zasobniki c.w.u. ECOUNIT pokryte 
są od wewnątrz warstwą specjal-
nej emalii ceramicznej. Stanowi 
ona skuteczne zabezpieczenie 
antykorozyjne oraz gwarantuje do-
skonałą higienicznie jakość wody. 
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ECOUNIT 1 CE
Stojące zasobniki c.w.u. zaprojek-
towane do współpracy z kotłami wi-
szącymi. Króćce przyłączeniowe 
wyprowadzone są w górnej części 
zbiornika, co zapewnia łatwy i szyb-
ki montaż pod kotłem oraz oszczęd-
ność miejsca. Wyposażone są 
w 1 wężownicę spiralną, anodę ma-
gnezową, skuteczną izolację termicz-
ną i wewnętrzne pokrycie warstwą 
specjalnej emalii ochronnej.

ECOUNIT 1C-WT
Uniwersalne, stojące zasobni-
ki c.w.u. z króćcami przyłączenio-
wymi wyprowadzonymi z boku. 
Wyposażone są w 1 wężownicę 
spiralną, anodę magnezową, sku-
teczną izolację termiczną z pian-
ki poliuretanowej, otwór rewizyjny 
i wewnętrzne pokrycie warstwą 
specjalnej emalii ochronnej.

ECOUNIT 2C-WT
Uniwersalne, stojące zasobni-
ki c.w.u. z króćcami przyłączenio-
wymi wyprowadzonymi z boku. 
Wyposażone są w 2 wężownice 
spiralne, anodę magnezową, sku-
teczną izolację termiczną z pian-
ki poliuretanowej, otwór rewizyjny 
i wewnętrzne pokrycie warstwą 
specjalnej emalii ochronnej.

ZALETY:
• ECOUNIT 1CE – zasobniki 

c.w.u. z jedną wężownicą 
i podłączeniem górnym przy-
stosowanym do montażu pod 
kotłami wiszącymi.

• ECOUNIT 1C-WT – uniwer-
salne zasobniki c.w.u. z jedną 
wężownicą i podłączeniem 
bocznym.

• ECOUNIT 2C-WT – uniwersal-
ne zasobniki c.w.u. z dwiema 
wężownicami i podłączeniem 
bocznym.

• Wewnętrzne pokrycie antyko-
rozyjne wykonane z warstwy 
specjalnej emalii ceramicznej.

• Skuteczna izolacja termiczna 
z pianki poliuretanowej.

• Anoda magnezowa.
• Obudowa w kolorze białym.
• 2 lata gwarancji.

Zasobniki c.w.u. ECOUNIT 
posiadają jedną lub 2 wężownice 
spiralne o dużej powierzchni 
grzejnej zapewniającej dużą 
wydajność, a tym samym wysoki 
komfort c.w.u.

CIEPŁA WODA JEST ZAWSZE 
GOTOWA NA CZAS!

(poj. 100, 200 l)

(poj. 89, 107, 129, 173, 261 l)

(poj. 200, 300 l)
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DANE TECHNICZNE
Dwufunkcyjne, gazowe kotły kondensacyjne z bitermicznym wymiennikiem c.o./.c.w.u.

Dwufunkcyjne, gazowe kotły kondensacyjne z płytowym wymiennikiem c.w.u.

BLUEHELIX PRO RRT 24 C 32 C

Klasa efektywności energetycznej [ErP]

Moc cieplna c.o.

80°C-60°C

50°C-30°C

Min.
Maks.
Min.
Maks.

kW
kW
kW
kW

4,9
20,0
5,4

21,7

6,3
30,0
6,9

32,5

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

kW
kW

4,9
24,0

6,3
32,0

Sprawność

80°C-60°C

50°C-30°C

30% obciążenia

Pmaks.

Pmin. 
Pmaks.

Pmin. 
Pmaks.

%
%
%
%
%

97,8
98,1

107,5
106,1
109,7

98,0
97,9

107,5
106,1
109,5

Produkcja c.w.u. Δt 30°C
Δt 25°C

l/min
l/min

11,5
13,8

15,3
18,3

Pojemność wodna kotła l 2,6 3,0

Wymiary
Szer.
Wys.
Gł.

mm
mm
mm

420
700
250

420
700
320

Masa bez wody kg 29 32

BLUEHELIX TECH RRT 24 C 34 C

Klasa efektywności energetycznej [ErP]

Moc cieplna c.o.

80°C-60°C

50°C-30°C

Min.
Maks.
Min.
Maks.

kW
kW
kW
kW

4,9
20,0
5,4

21,7

6,3
30,0
7,1

34,0

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

kW
kW

4,9
25,0

6,3
34,7

Sprawność

80°C-60°C

50°C-30°C

30% obciążenia

Pmaks.

Pmin. 
Pmaks.

Pmin. 
Pmaks.

%
%
%
%
%

98,1
98,0

106,1
107,5
109,7

97,9
98,0

106,1
107,5
109,5

Produkcja c.w.u. Δt 30°C
Δt 25°C

l/min
l/min

14,0
11,7

19,5
16,2

Pojemność wodna kotła l 2,9 4,2

Wymiary
Szer.
Wys.
Gł.

mm
mm
mm

420
700
250

420
700
320

Masa bez wody kg 28 32
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BLUEHELIX TECH RRT 24 H 30 H

Klasa efektywności energetycznej [ErP]

Obciążenie cieplne Min.
Maks. c.o.

kW
kW

5,0
24,5

6,1
34,0

Moc cieplna c.o.

80°C-60°C

50°C-30°C

Min.
Maks.
Min.
Maks.

kW
kW
kW
kW

4,9
24,0
5,4

26,0

6,3
34,0
6,9

32,5

Sprawność

80°C-60°C

50°C-30°C

30% obciążenia

Pmaks.

Pmin. 
Pmaks.

Pmin. 
Pmaks.

%
%
%
%
%

98,1
98,0

106,1
107,5
109,7

97,9
98,0

106,1
107,5
109,5

Pojemność wodna kotła l 2,9 4,2

Ciśnienie robocze c.o.
Maks.
Min.

bar
bar

3
0,8

3
0,8

Wymiary
Szer.
Wys.
Gł.

mm
mm
mm

420
700
250

420
700
320

Masa bez wody kg 28 32

Jednofunkcyjne, wiszące gazowe kotły kondensacyjne małej mocy

BLUEHELIX TECH S 45 H

Klasa efektywności energetycznej [ErP]

Obciążenie cieplne
Min
Maks. c.o.

kW
kW

7,5
43,0

Moc cieplna

80°C-60°C

50°C-30°C

Min
Maks. c.o.
Min
Maks. c.o.

kW
kW
kW
kW

7,3
42,1
8,1

45,6

Sprawność

80°C-60°C

50°C-30°C

30% obciążenia

Pmaks.

Pmin. 

Pmaks.

Pmin. 

Pmaks.

%
%
%
%
%

98,0
97,8

106,1
107,5
108,8

Pojemność wodna kotła l 3

Ciśnienie robocze c.o.
Maks.
Min

bar
bar

4,5
0,8

Wymiary
Szer.
Wys.
Gł.

mm
mm
mm

420
700
320

Masa bez wody kg 30

Jednofunkcyjny, wiszący gazowy kocioł kondensacyjny średniej mocy
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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

BLUEHELIX 25 K 50 32 K 50

Klasa efektywności energetycznej [ErP]

Obciążenie cieplne
Min.
Maks. c.o.
Maks. c.w.u.

kW
kW
kW

5,8
25,0
27,5

6,7
29,5
32,0

Moc cieplna

80°C-60°C

50°C-30°C

Min.
Maks. c.o.
Maks. c.w.u.
Min.
Maks. c.o.

kW
kW
kW
kW
kW

5,7
24,5
27,0
6,2

26,5

6,6
28,6
32,0
7,2

31,3

Sprawność

80°C-60°C

50°C-30°C

30% obciążenia

Pmaks.

Pmin. 
Pmaks.

Pmin. 
Pmaks.

%
%
%
%
%

98,0
97,8

107,5
106,1
108,8

98,0
97,8

107,5
106,1
108,8

Pojemność zasobnika c.w.u. l 50 50

Wydajność c.w.u. Δt 30°C
Δt 30°C

l/10 min
l/h

175
820

195
945

Ciśnienie robocze c.o. Maks. bar 3 3

Ciśnienie c.w.u. Maks. bar 9 9

Wymiary
Szer.
Wys.
Gł.

mm
mm
mm

600
800
420

600
800
420

Masa bez wody kg 56 58

Wiszące gazowe kotły kondensacyjne ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.


