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Caldeira atmosférica mista 
instantânea: serviços de 
Água Quente Sanitária (AQS) 
e Aquecimento. Compatível 
com gás natural e gás 
propano.

Quadro de controlo digital: 
com ecrã retroiluminado, 
para informação sobre o 
estado da caldeira de forma 
clara e intuitiva.

Compatível com a ErP: cumpre 
a normativa ErP para caldeiras 
convencionais de câmara aberta, com 
as características obrigatórias a partir 
de setembro de 2018.

Só está permitida para substituição de 
antigos modelos de tiro natural ligados 
a condutas de evacuação coletivas.

Ecológica: muito baixas emissões de 
NOx (Classe 6).

Novanox

Circulador modulante: reduz o 
consumo elétrico e o nível sonoro 
de funcionamento.

Robustez: queimador de aço 
inoxidável refrigerado. Grupo 
hidráulico de latão.

Compatível com sistemas solares: 
preparada para trabalhar como 
apoio na produção de água quente.

Novanox

24/24
Potência térmica nominal AQS kW 24,0

Potência térmica nominal Aquecimento kW 24,0

Potência térmica reduzida Aquecimento kW 10,4

Classe de Eficiência Aquecimento C

Classe de Eficiência AQS / Perfil de carga declarado B / XL

Rendimento à potência nominal % 81,4

Rendimento a potência reduzida % 80,7

Produção AQS ∆T 25ºC (1) l/min 13,7

Capacidade vaso expansão l 8

Peso líquido aproximado kg 33

Tipo gás GN GP

Referência 7705448 7705449

PVP 1.130€ 1.130€

Forma de fornecimento Num só volume: Caldeira com suporte fixação. 
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Aquecimento

AQS

A BAXI oferece ao utilizador o arranque 
gratuito destes modelos de caldeiras, a 
realizar pelo Serviço Oficial BAXI.
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1. Ida Aquecimento 3/4”
2. Saída AQS 1/2”
3. Ligação gás 3/4”
4. Entrada água rede 1/2”
5. Retorno Aquecimento 3/4”

Caldeiras murais convencionais a gás Caldeiras a gás

(1) Sem limitador de caudal

Baixo 
NOx


