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Caldeiras

Zen
24 / 29 / 34

Gerador de calor a gás de condensação de tipo instantâneo 
para o aquecimento e a produção de água quente sanitária, 

equipado com cronotermóstato Wi-Fi de série com funções de 
regulação e autodiagnóstico.

Queimador em fibra metálica

Permutador em aço inox

* para uma maior segurança, em caso de eventos sísmicos de intensidade média ou elevada, o sensor isola a caldeira da rede de gás.

ZEN 24 ZEN 29 ZEN 34
Caldeiras murais combinadas a gás de condensação

Código

REB-KBI2424FF-NG
(gás natural)

REB-KBI2929FF-NG
(gás natural)

REB-KBI3535FF-NG
(gás natural)

REB-KBI2424FF-LPG
(gpl)

REB-KBI2929FF-LPG
(gpl)

REB-KBI3535FF-LPG
(gpl)

Classe energética de aquecimento

Potência térmica nominal 23 28 34

Nível de ruído no interior 40 44 43

Perfil / Classe energética da água quente sanitária AL AXL AXL

Qn Caudal térmico nominal sobre P.C.I. Aquecimento (kW) 24,0 29,0 34,9

Qn Caudal térmico nominal sobre P.C.I. água sanitária (kW) 24,0 29,0 34,9

Rendimento EN677 sobre P.C.I. (80-60X) (%) 97,5 98,1 98,4

Rendimento EN677 sobre P.C.I. (50-30X) (%) 107,4 107,9 107,8

Modulação da potência nominal (80-60X) Aquec. (kW) 5,3 - 23,3 5,3 - 28,0 7,3 - 33,7

Modulação da potência nominal (50-30X) Aquec. (kW) 5,8 - 24,8 5,8 - 30,0 8,0 - 36,1

Modulação da potência nominal Água sanitária (kW) 5,4 - 23,5 5,4 - 28,4 7,4 - 33,1

Classe NOx 6

Temperatura dos produtos de combustão em condições de plena carga (Tm/
Tr=80/60 C°) 73

Temperatura dos produtos de combustão em condições de plena carga (Tm/
Tr=80/60XTr=50/30 C°) 45

Consumo de gás G20 a 1,013 mbar e 15 C° (Água sanitária) Mín./Máx. (m3/h) 0,61 (2,59) 0,61 (3,06) 0,83 (3,68)

Amplitudes de modulação 1:4 1:5 1:4

Pressão nominal de alimentação do gás (mbar) 20

Categoria da caldeira B23, B53, C13, C33, C53, C63, C83, C93, C(10)3, C(12)3, C(13)3, C(15)3

Potência elétrica máxima absorvida em aquecimento (W) 83 100 95

Potência elétrica absorvida em condições de carga parcial (W) 65 66 66

Potência elétrica em stand-by (W) <3

Tensão de alimentação (V/Hz) 230 / 50

Grau de proteção IPX5D

Conteúdo do vaso de expansão (L) 7,5 9

Temperatura Mín./Máx. de funcionamento em aquecimento (C°) 35 - 80

Fornecimento de água quente sanitária (∆T=35X) (l/min) 9,6 11,6 14,0

Fornecimento de água quente sanitária (∆T=25X) (l/min) 13,5 16,3 19,6

Cronotermóstato Wi-Fi de série. 
Programação diária e semanal, relatório de 

consumo, alteração das definições a partir de 
qualquer lugar e em qualquer momento.

Função anticongelamento de série 
até -20°C

Sensor de sismos* Sonda climática integrada 

Exterior Ecossustentável
Neutralizador de condensados 
integrado

Proteção IPX5D 

ACESSÓRIOS CÓDIGO DESCRIÇÃO

Ímanes FOT-KS000-037 Ímanes adesivos para instalação facilitada do comando remoto da caldeira (x2) 

Sonda climática externa A sonda permite ao gerador funcionar em regulação climática com temperatura deslizante 

Fiação da bomba auxiliar K440015948
Cabo de conexão para a conexão de uma bomba de circulação secundária controlada pela placa da 
caldeira eletrônica

Cobertura para racords
PCD-KA01 Cobertura para racords com Zen 24 e Zen 29 

PCD-KA02 Cobertura para racords compatível apenas com Zen 34

 EXAUSTÃO DOS FUMOS CÓDIGO DESCRIÇÃO

ø 60/100, comprimento máx. equivalente** 
30m

A preparação para o teste de fumos está 
incorporada na máquina

FOT-KX060-001 Extensão coax L=1000 

FOT-KX060-004 Curva coax de 45° (2 unidades)

FOT-KX060-005 Curva coax de 90°

FOT-KX060-A07 Kit exaustão em parede 

FOT-HX060-A15 Adaptador ø 60/100  80/125

FOT-HX125-012 Telha de chumbo

ø 80/80, comprimento máx. 
equivalente** 50m 

FOT-KS080-001 Extensão L=1000 mm 

FOT-KS080-004 Kit 2 curvas de 45°

FOT-KS080-005 Curva de 90°

FOT-KS080-007 Kit de aspiração / exaustão em parede 

FOT-KB015 Adaptador para sistema separado

FOT-KX080-009 Chaminé coax  Ø 80/125 

***FOT-KS080-037 Grelha para aspiração

RACORDS
Evacuação dos gases queimados/alimentação de ar 

comburente 60/100 mm 60/100 mm

Conduta de saída para aquecimento ¾”

Conduta de água quente ½”

Condutor de gás ½”

Conduta de água fria ½”

Conduta de retorno do aquecimento ¾”

Conduta de descarga dos condensados 20 mm

DIMENSÕES mm
largura 440

profundidade 285 - 335*

altura 660

lado esquerdo/tubo de exaustão de fumos  266,5

distância entre eixos captação de ar 266,5

lado traseiro / tubo de exaustão de fumos 126,7

lado esquerdo / tubagem de gás  220

lado esquerdo / tubagem de saída  70

lado esquerdo / tubagem de retorno  374

lado esquerdo / tubagem de condensados  390

lado esquerdo / entrada da água fria  303

lado esquerdo / saída da água quente  142

comprimento do tubo de gás 25

comprimento do tubo de retorno 45

comprimento do tubo de saída 40

comprimento do tubo de água quente  25

comprimento do tubo de água fria  25

lado traseiro condensados 40

lado traseiro do tubo de gás 210

lado traseiro tubagem de saida 101

lado traseiro tubagem de retorno 82

lado traseiro saída da água quente 77

lado traseiro entrada da água fria 77
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* O modelo Zen 34 tem uma profundidade diferente daquela dos produtos ZI24 e ZI29, igual a 335 mm.
**  Por comprimento máximo equivalente entende-se a distância entre o aparelho e o terminal de exaustão que inclui quer os troços retilíneos, quer as mudanças de direção do 

segmento de exaustão  de fumos. 

*** FOT-KS080-37: aconselha-se combinar a instalação da grelha para a aspiração na curva de 90° cód. FOT-KS080-005.
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Sistema coaxial 
Ø 60/100

Sistema separado 
 Ø 80-80

PESO kg
Zen 24 33

Zen 29 33

Zen 34 37


