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Argenta GT/GTF Condens

Alto rendimento: os grupos 
térmicos a gasóleo de condensação 
Argenta conseguem elevados 
rendimentos, próximos de 102%, o 
que permite obter poupanças até 
15% relativamente às caldeiras 
convencionais. É fornecida de série 
a sonda exterior, o que permite 
ajustar a temperatura de ida da 
caldeira, conseguindo maximizar a 
eficiência da instalação.

Robustez, durabilidade e 
fiabilidade: a caldeira integra 
um corpo de fundição e um 
condensador cerâmico, materiais 
de elevada qualidade que 
garantem uma longa vida útil do 
grupo térmico.

Fácil de instalar: os modelos até 
32 kW integram vaso de expansão, 
válvula de segurança, manómetro 
digital e circulador de alta 
eficiência.
Baixas emissões contaminantes: 
a caldeira incorpora um queimador 
de muito baixas emissões de NOx.

Argenta GT Condens Argenta GTF Condens (estanca 2x80)

24 32 40 50 24 32
Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC kW 23,1 30,7 38,4 48,1 23,1 30,7

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC kW 24,3 32,0 40,4 50,1 24,3 32,0

Rendimento à potência nominal 80/60ºC % 96,3 95,8 95,9 96,2 96,3 95,8

Rendimento com carga parcial de 30% 50/30ºC % 100,9 99,9 100,0 100,7 100,9 99,9

Peso líquido aproximado kg 217 245 273 301 219 246

Classe de eficiência Aquecimento A A A A A A

Comprimento máximo conduta 80 mm * m 15 15 - - 15 15

Referência 7620615 7621300 7624949 7625087 7223597 7223598

PVP 2.815 € 2.919 € 3.529 € 3.906 € 2.908 € 3.012 €

Forma de fornecimento Num só volume Num só volume Num só volume Em 10 volumes 2 volumes (caldeira + acess. chaminé estanque duplo fluxo 80 mm)

A

Aquecimento

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

600

566

165

39775460

488
     
 

130
     
 

A

B     
 

834

24 32 40 50

A (mm) 961 1083 1312 1419

B (mm) 80 80 110 110

* Os modelos não estanques podem funcionar com chaminé 
de tiragem forçada ou com chaminé de tiragem natural. O 
comprimento equivalente de uma curva de 90º é de 1,9 m. 
O comprimento equivalente de uma curva de 45º é de 1,2 
m.  Para os modelos 24 e 32 kW, ver apartado Acessórios 
evacuação caldeiras de condensação (acessórios 80 ou 
80/125) no capítulo Caldeiras a gás. Para os modelos 40 
e 50 kW, ver apartado Acessórios evacuação caldeiras de 
condensação (acessórios 110) no capítulo Caldeiras de 
média e grande potência. 

Acessório 
evacuação 
de fumos

Kit conversão
modelos 
GT 24 e 32 
para saída  
concêntrica
estanque 
80/125. 

Kit conversão
modelos GT 24 
e 32 para saída 
estanque 2x80
(Incluído de 
série nos 
modelos GTF)

Referência 7605520 7610392

PVP 93 € 93 €


