
ZEFIRO C11-14 / SKY F11 LCD
GAZOWE PODGRZEWACZE WODY

• 2 MODELE Z OTWARTĄ 
KOMORĄ SPALANIA, 
1 MODEL Z ZAMKNIĘTĄ 
KOMORĄ SPALANIA 

• WYSOKA WYDAJNOŚĆ C.W.U.

• OSZCZĘDNA PRACA

• ZAPŁON ELEKTRONICZNY

• CICHY PALNIK 
ATMOSFERYCZNY 
Z MODULACJĄ MOCY

• INTUICYJNY PANEL 
OBSŁUGOWY 
Z WYŚWIETLACZEM LCD

• ELEKTRONICZNY MODUŁ 
STEROWANIA

Na ilustracji: ZEFIRO C11-14 LCD



PROTEO HP 
IDEALNY DO MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.

Gazowe podgrzewacze wody ZEFIRO i SKY to niedrogie urządze-
nia służące do przygotowania ciepłej wody. Działają na zasadzie 
przepływu i w przeciwieństwie do podgrzewaczy pojemnościowych 
nie wymagają dużo miejsca na montaż ani osobnego pomieszczenia 
technicznego. Niskie koszty inwestycyjne sprawiają, że podgrzewa-
cze Ferroli to doskonały sposób na oszczędne podgrzewanie wody!

Wymiennik ciepła wykonany 
w całości z miedzi

Cichy palnik z bezstopniową 
modulacją (36-100%)

Intuicyjny panel obsługowy 
z wyświetlaczem LCD

Wentylator wyciągowy 
spalin („turbo”)

ZEFIRO C11-14 / SKY F11 LCD
DOSKONAŁY SPOSÓB NA OSZCZĘDNE PODGRZEWANIE WODY

Podgrzewacze ZEFIRO oraz SKY to nowoczesne urządzenia 
charakteryzujące się doskonałymi parametrami pracy, niewielkimi 
wymiarami i bezproblemowym działaniem. Zastosowane rozwiązania 
techniczne gwarantują niezawodność, łatwą obsługę i długą żywotność. 
W naszej ofercie znajdują się zarówno modele z otwartą (ZEFIRO), 
jak i zamkniętą (SKY) komorą spalania. Polecamy je do zastosowania, 
zarówno w budynkach nowowybudowanych jak modernizowanych.



ZALETY:

ZEFIRO C11-14 LCD

• Gazowe podgrzewacze wody 
z otwartą komorą spalania

• Wysoka wydajność c.w.u.
• Intuicyjny panel obsługowy 

z wyświetlaczem LCD
• Zapłon elektroniczny
• Elektroniczny moduł sterowania
• Modulacja mocy palnika
• Regulacja temperatury wody
• Kontrola zapłonu: układ 

nadzorujący dopływ gazu 
do palnika (przy zachowanych 
warunkach bezpieczeństwa)

• Niewielkie wymiary

SKY F11 LCD

• Gazowy podgrzewacz wody 
z zamkniętą komorą spalania 

• Praca niezależna od powietrza 
w pomieszczeniu

• Wymiennik wykonany z miedzi
• Wyposażony w wentylator 

wyciągowy spalin („turbo”)
• Zapłon elektroniczny
• Wysoka wydajność c.w.u.
• Intuicyjny panel obsługowy 

z wyświetlaczem LCD
• Palnik atmosferyczny 

zapewniający niezwykle cichą 
pracę urządzenia

• Bezstopniowa modulacja 
mocy palnika (36-100%)

• System elektronicznego 
monitorowania spalania 
w komorze (ECS)

• Możliwość współpracy 
z instalacją solarną

• Niewielkie wymiary
SKY F11 LCD

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
W KAŻDEJ ILOŚCI

Gazowe podgrzewacze wody ZEFIRO oraz SKY to urządzenia 
charakteryzujące się wysoką wydajnością. Gwarantują oszczędną 
pracę, a ciepła woda dostępna jest zaraz po odkręceniu kranu. 
Ponadto można je zamontować praktycznie wszędzie, na przykład 
w kuchni, czy w łazience. Warto pamiętać, że jeśli chcemy 
zminimalizować koszt podgrzania wody, urządzenie powinno być 
zainstalowane możliwie blisko punktu poboru wody.
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FERROLI Poland Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 53 
41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 263 05 64
info@ferroli.com.pl
www.ferroli.pl

ZEFIRO C11 LCD
Klasa efektywności energetycznej [ErP]
Obciążenie cieplne Maks. kW 21,1

Moc cieplna wyjściowa
Min.
Maks.

kW 
kW

7,1
 18,9

Ciśnienie pracy Maks. bar 10
Wydajność c.w.u. Δt 25°C l/min 10,8

Zakres regulacji temperatury c.w.u.
Min.
Maks.

°C
°C

40
65

Wymiary Szer. x  wys. x gł. mm 328 x 550 x 130
Masa podgrzewacza bez wody kg 9

ZEFIRO C14 LCD
Klasa efektywności energetycznej [ErP]
Obciążenie cieplne Maks. kW 26,8

Moc cieplna wyjściowa
Min.
Maks.

kW 
kW

9,3
23,8

Ciśnienie pracy Maks. bar 10
Wydajność c.w.u. Δt 25°C l/min 13,7

Zakres regulacji temperatury c.w.u.
Min.
Maks.

°C
°C

40
65

Wymiary Szer. x  wys. x gł. mm 400 x 660 x 181
Masa podgrzewacza bez wody kg 13

SKY F11 LCD
Klasa efektywności energetycznej [ErP]

Obciążenie cieplne
Min.
Maks.

kW 
kW

8,3
21,7

Moc cieplna wyjściowa
Min.
Maks.

kW 
kW

7,1
19,2

Sprawność Pmaks. % 88,5
Ciśnienie pracy Maks. bar 10
Wydajność c.w.u. Δt 25°C l/min 11,0
Wymiary Szer. x  wys. x gł. mm 295 x 595 x 195
Masa podgrzewacza bez wody kg 13

DANE TECHNICZNE


