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Dados técnicos:

MicraCom Condens Uni. 24-AS/1-1 28-AS/1-1

Categoria de gás

Conexão de gás

Conexões hidraúlicas
(aquecimento e AQS)
Eficiência nominal em carga
parcial (30%)

Peso

Altura

Largura

Profundidade

%

kg

mm

mm

mm

ll2H3P

1/2“

3/4“

626

400

270

25 27

107.7108.1

Potência
Gama de potência térmica
a 50/30 °C
a 75/55 °C

a 60/40 °C

kW
kW

6.5 até 20.0
6.0 até 18.4

7.7 até 25.9
7.0 até 24.0

Máxima pressão de
funcionamento

Aquecimento

Água quente sanitária

Caudal especifico (ΔT = 30 K)

Máxima pressão admissível

Temperatura de AQS

Vaso de expansão volume

Eficiência energética

kW

l/min

°C

lts

1 MPa (10 bar)

30 a 55

8

11,5 13,4

0.3 MPa (3.0 bar)

Com mais de 110 anos de experiência em equipamentos 
a gás, a Saunier Duval trabalha para oferecer a mais 
evoluída e comprovada tecnologia e de uma forma acessível 
a todos. Não importa o tamanho da sua casa a Saunier Duval 
tem a solução certa para si! Estamos felizes em estar ao seu 
lado e fornecer todas as informações relevantes em todas 
as etapas do seu projeto para garantir uma instalação 
e um resultado final bem sucedido! Entre em contato 
através do site: www.saunierduval.pt

Aumente a e�ciência
Se quiser aumentar o controlo e
gerir à distância o sistema de
aquecimento e água quente
pode facilmente conectar a um
termostato ambiente como o
MiPro.

Av. Sidónio Pais, 379 
Edifício Hoechst, 1.7-1.8
4100-468 Porto

info@saunierduval.pt 
www.saunierduval.pt

MicraCom Condens –
muito compacta!

NOVIDADE!

Caldeira mista instantânea de 24 ou 28 kW para
aquecimento e AQS

kW 6.0 até 18.3 6.9 até 23.9

Caldeiras de
condensação
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O seu fornecedor de produtos Saunier Duval



Compactíssima! Alta performance Económica

A super compacta caldeira mista MicraCom cabe
praticamente em qualquer espaço, e dessa forma é
ideal para apartamentos com espaço limitado.

• Uma das mais pequenas e mais leves do segmento de
condensação: 626 x 400 x 270 mm, peso: 27 kg

• Instalação flexível e rápida - ideal para substituições
• Fácil arranque e utilização graças a um display intuitivo e

simples

Caldeira mista para aquecimento e água quente,
compacta, com tecnologia de condensação, nada falta
à MicraCom Condens!

• Permutador de calor em aço inoxidável, mais fiabilidade e
robustez

• Sifão de condensados de fácil remoção para limpeza
• Bomba de alta eficiência para combinar uma alta performance

com baixo custos energéticos

Um produto inovador, com tecnologia de ponta,
garantindo com eficiência as funções básicas de
conforto, o aquecimento e a água quente sanitária,
com um menor investimento.

• Excelente relação qualidade/preço para uma caldeira de
condensação mista

• Ideal para substituições, economizando até 30% em relação a
um modelo sem condensação

• Alta longevidade devido à alta qualidade dos componentes

Aquecimento:
18 e 24 kW

Reduzida área de
parede

Potência AQS:
24 e 28 kW


