
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ 

PIGMA GREEN EVO 
Tehnologie avansată 

 
 
 
 
 

Chaffoteaux inovează gama de centrale termice 
în condensare Pigma Green Clasa NOx 5, ideale 
pentru înlocuiri, care satisfac cele mai exigente 
cerinţe : eficienţă îmbunătăţită şi economie de 
energie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VERSIUNE 
 
> CONFORT SANITAR 

•  3 stele pentru confortul sanitar oferit, în conformitate cu standardul EN 13203. 
•  Debit apă caldă menajeră de până la 19,3 15 l/min  
•  Producţie ACM controlată de o turbină modulată pentru a satisface toate cerinţele şi pentru a 

menţine o temperatură constantă chiar şi atunci când consu 
• mul este foarte mic. 

 
> CONFORT TERMIC 

•  Evaluare eficienţă ardere 4 stele în conformitate cu standardul EN 92/42. 
•  Gamă largă de modulare, de la 25% la 100% din puterea maximă. 
•  Ventilator şi pompă modulante pentru a îmbunătăţi confortul acustic şi a reduce consumul de 

energie. 
•  Proiectată pentru integrare într-un sistem de încălzire prin EBUS2 (solar, module hidraulice, 

accesorii control modulare). 
•  Modulare totală cu preamestec aer-gaz şi schimbător de căldură din oţel inox. 
•  Funcţie SRA permite reglarea automată a sistemului pentru a atinge încălzirea optimă în toate 

condiţiile de mediu. 
•  Ecran LCD cu iluminare fundal pentru vizualizare istoric, moduri operare şi temperaturi, 

autodiagnostic. 
•  Eficienţă de până la 108%, cu o economie de energie de până la 35%. 

 
> CONFORT IN INSTALARE ŞI OPERARE 

•  Integrabil cu Expert Control: termoreglare climatică nouă şi intuitivă pentru managementul a 3 
circuite, în funcţie de temperatura camerei şi/sau cea externă, pentru confort sporit şi economie de 
energie. 

•  Cablare electrică nouă şi intuitivă. 

 
 
 
NOUĂ 

•  Punere în funcţiune mai uşoară: funcţie aerisire automată şi reglare ardere, cu acces direct. 
•  Întreţinere simplificată: toate componentele pot fi accesate prin partea frontală. 

 
> ECONOMIE DE ENERGIE ŞI RESPECT FAŢĂ DE MEDIU 

•  Economie de energie de până la 23% datorită conectării cu Easy Control şi funcţiei SRA. 
•  Economie de energie de până la 35% datorită conectării cu Easy Control şi funcţiei SRA, sondei 

externe şi panoului radiant. 
•  40% reducere pentru emisiile de CO2 **. 

 
SOLUŢII MULTI-ENERGIE: 
Pentru a optimiza consumul de gaz, centrala termică în condensare Pigma 
Green Evo poate fi combinată cu soluţiile noastre de energie solară pentru 
satisfacerea tuturor cerinţelor. 

** comparativ cu o centrală tradiţională.          



Lăţime 
40 cm 

Putere 
25-30-35 kW 

Producţie ACM 
INSTANTANEE 

Tehnologie 
CONDENSARE 

PIGMA GREEN EVO 
DATE TEHNICE 

 

  25 FF 30 FF 35 FF 
Gaz  natural şi GPL 
Putere încălzire utilă max (apă caldă menajeră) kW 21,5 (25,4) 27,3 (29,3) 30,2 (33,7) 
Număr certificat CE  0085CL0440 
Categorie gaz  II2H3+ 
Tip instalaţie  C13, C33, C43, C53, C83, B23, B23P 
ÎNCĂLZIRE 
Clasă eficienţă  **** 
Putere încălzire nominală max/min în mod încălzire (Hi) Qn kW 22/5,5 28/6,5 31/7,0 
Putere încălzire utilă max/min (60/80) kW 21,5/5,4 27,3/6,3 30,2/6,8 
Putere încălzire utilă max/min (50/30) kW 23,3/5,3 30/6,5 33/7,4 
Eficienţă la putere încălzire nominală 60/80 Hi % 97,8% 97,6% 97,6% 
Eficienţă la putere încălzire nominală 30/50 Hi % 105,8% 106,0% 106,4% 
Eficienţă la 30% din putere încălzire nominală (retur 47 Hi) % 97,7% 97,6% 97,6% 
Eficienţă la 30% din putere încălzire nominală (retur 30 Hi) % 107,7% 107,7% 107,7% 
Temperatură încălzire max/min la temperatură ridicată ºC 35/82 
Temperatură încălzire max/min la temperatură redusă ºC 20/45 
Presiune maximă circuit încălzire centrală bar 3/3 
Capacitate vas expansiune l 8 
Conţinut de apă în sistemul de incalzire l 100/300 
APĂ CALDĂ MENAJERĂ 
Eficienţă energetică confort apă caldă menajeră EN 13203  *** 
Putere încălzire nominală LHV max/min (apă caldă menajeră) kW 26/ 5,5 30/ 6,5 34,5/ 7 
Putere încălzire max/min apă caldă menajeră kW 25,4/ 5,4 29,3/ 6,3 33,7/ 6,8 
Temperatură max/min apă caldă menajeră ºC 60/36 
Debit specific ACM (10 min la ∆T= 30°C) l/min 12,2 14,1 16 
Cantitate apă caldă (∆T= 25°) l/min 14,5 16,8 19,3 
Cantitate apă caldă (∆T= 35°) l/min 10,4 12 13,8 
Interval temperatură ACM ºC 40/65 
Presiune max/min apă, bar bar 7/ 0,3 
EMISII 
Pierderi de sarcina Pa 137 141 128 
Clasă NOx  (ponderat NOx mg/kWh) (G20)  5 5 (38,6) 5 (27,5) 
Temperatură gaze de ardere la 60/80 (G20) ºC 64 64 64 
Temperatură gaze de ardere la 30/50 (G20) ºC 50 50 52 
Conţinut CO ppm ppm 119 101 98 
Conţinut CO2 (G20) % 9 
Conţinut O2 (G20) % 4,5 
Debit masic maxim gaze arse (G20) kg/h 41,2 49,4 54,7 
Aer în exces % 27 
DATE ELECTRICE 
Tensiune/frecvenţă alimentare V 230/50 
Consum total de putere W 110 113 113 
Clasificare protecţie sistem electric IP X5D 
CARACTERISTICI OPERAŢIONALE 
Racorduri centrală inch 1/2” şi 3/4” M 
Racorduri coturi sudate mm ø 14/16 şi 18/20 (gaz 18 F) 

Debit maxim gaze pentru G20 - G30 - G31  2,33 m3/h - 2,71 m³/h 
- 1,71 kg/h 

2,96 m3/h- 3,35 m³/h 
- 2,17 kg/h 

3,65 m³/h - 4,25 m³/h 
- 2,68 kg/h 

Presiune maximă alimentare gaz mbar 20 
pH condensat pH 2,6 
Producţie maximă condensat l/h 2,4 3 3,5 
GREUTĂŢI ŞI DIMENSIUNI 
Înălţime x Lăţime x Lungime mm 745 x 400 x 307 745 x 400 x 375 
Greutate kg 32 35 35,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


