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Caldeiras a gasóleo Grupos térmicos de condensação

Argenta GTI/GTIF Condens

Conforto em aquecimento e AQS: 
Os grupos térmicos de produção 
de água instantânea Argenta GTI 
Condens integram uma eletrónica 
muito avançada que permite um 
controlo ajustado da temperatura 
de aquecimento e de AQS. 

Alto rendimento: os grupos 
térmicos de condensação a gasóleo  
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: integra vaso de 
expansão tanto de aquecimento 
como de AQS, 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 GTI Condens Argenta GTIF Condens (estanque 2x80)  

24 32 24 32
Potência térmica nominal AQS kW 23,0 30,7 23,0 30,7

Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC kW 23,0 30,7 23,0 30,7

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC kW 24,2 32,3 24,2 32,3

Rendimento à potência nominal 80/60ºC % 96,0 95,8 96,0 95,8

Rendimento com carga parcial de 30% 50/30ºC % 101,5 101,5 101,5 101,5

Produção de AQS ΔT=30ºC l/min 11,0 14,7 11,0 14,7

Peso líquido aproximado kg 225 253 227 255

Classe de eficiência Aquecimento A A A A

Classe de eficiência AQS/ Perfil de carga declarado A/XL A/XL A/XL A/XL

Comprimento máximo conduta 80 mm (1) m 15 15 15 15

Referência 7607172 7612395 7223595 7223596

PVP 3.148 € 3.255 € 3.245 € 3.352 €

Forma de fornecimento Num só volume Num só volume 2 volumes (caldeira + acessório chaminé estanque duplo fluxo 80 mm)

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.
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(1) 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. 
Ver apartado Acessórios evacuação caldeiras de condensação 
(acessórios 80 ou 80/125) no capítulo Caldeiras  a gás.

Acessório 
evacuação 
de fumos

Kit conversão
modelos GTI 
para  saída 
concêntrica
estanque 
80/125. 

Kit conversão
modelos GTI
para saída
estanque 2x80
(incluído de 
série nos 
modelos GTIF).

Referência 7605520 7610392

PVP 97 € 97 €

Nota: Para circuitos de pavimento radiante, é 
obrigatório instalar o kit 7628144, composto por 
V3V misturadora e placa eletrónica de controlo 
adicional.

Curva do circulador incluído
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