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CALDEIRAS MURAIS A GÁS
líderes na climatisfação



A NOVA CLIMATIZAÇÃO
Somos uma companhia líder em sistemas de climatização domésticos. 
Desenvolvemos soluções eficientes e inovadoras, com prioridade para o uso de 
energias renováveis e o objetivo de incrementar a poupança energética, sem 
renunciar a um desenho atrativo e a incorporar um melhor desempenho dos 
nossos produtos.
Em 2005, a BAXI adquiriu a divisão de Aquecimento da ROCA, companhia 
pioneira na introdução do aquecimento central em Espanha em1917, 
convertendo-se assim na empresa de referência do setor na Península Ibérica. 
Atualmente, encontra-se integrada no grupo BDR Thermea, presente em mais 
de 70 países. Estamos à sua disposição nas nossas sedes corporativas de 
Madrid, Barcelona e Lisboa.
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CONDENSAÇÃO COMO SINÓNIMO 
DE EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE

Devido às alterações normativas de 2015, em 
obras novas só está permitido instalar caldeiras de 
condensação.
As caldeiras de condensação são mais eficientes 
por que aproveitam parte da energia que antes se 
desperdiçava, pelo que têm um impacto ambiental 
mínimo. A BAXI e o grupo BDR Thermea foram 
pioneiros a nível europeu no fabrico deste tipo de 
caldeiras.
A BDR Thermea também está a apostar no 
hidrogénio como meio para reduzir as emissiões 
de CO2. Por isso, muitas das nossas caldeiras já 
incorporam a tecnologia H2 Ready que lhes 
permitem funcionar com misturas de gás natural e 
hidrogénio até 20%.

AMPLIA GAMA 

Na BAXI dispomos de uma ampla gama de 
caldeiras murais de condensação, para que os 
nossos modelos se adaptem perfeitamente às 

necessidades de qualquer tipo de habitação. 
Quaisquer que sejam as necessidades dos nossos 
clientes temos uma solução. Contamos com uma 

vasta gama, desde os modelos simples como as 
Neodens Lite, até aos avançados Platinum iPlus.

A FIABILIDADE
EVITA COMPLICAÇÕES

Se à qualidade dos materiais utilizados no 
fabrico das nossas caldeiras aliamos a 
tecnologia, o resultado é uma grande 
fiabilidade.  Com isso, minimizamos a 
ocorrência de reparações e complicações 
desnecessárias que possam surgir.
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MAIS POUPANÇAS

As caldeiras BAXI contam com o melhor rácio de 
modulação, sendo as que melhor se adaptam à 

potência real que a instalação necessita em cada 
momento.

Com a tecnologia GAS INVERTER mais avançada 
aumentamos a eficiência das nossas caldeiras, 

que permitem aos utilizadores economias 
significativas.

Dentro de nossa ampla oferta de caldeiras, somos 
líderes em todos os segmentos.

Destaca-se a gama Platinum iPlus que, ao 
combinar um elevado rácio de modulação 1:10 com 

um termóstato ambiente modulante WiFi, permite 
alcançar níveis máximos de eficiência.

MILHÕES DE UTILIZADORES
CONFIAM NA BAXI 

A BAXI pertence ao grupo de climatização BDR 
Thermea que, com mais de 100 anos de 
experiência, é uma referência na Europa no 
fabrico de caldeiras murais de gás. Milhões de 
utilizadores em todo o mundo desfrutam 
atualmente dos nossos produtos.

MAIS CONTROLO PARA MELHOR DESEMPENHO

A avançada tecnologia das caldeiras murais 
BAXI permite otimizar o seu funcionamento, 

para conseguir níveis de conforto e eficiência 
mais elevados, quando combinadas com 

termóstatos ambiente modulantes e sensores 
exteriores.

A instalação das caldeiras pode ser completada 
com outros acessórios hidráulicos e de 

evacuação para tornar esta tarefa mais fácil e 
mais flexível.
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QUADRO DE 
SÍNTESE DOS 
MODELOS
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Platinum 
MAX iPlus

24/24 F A* A XL 20,0 21,6 2,4 24,0 13,8 763 x 450 x 334

A* A XL 24,0 26,1 3,0 30,0 17,2 763 x 450 x 334

A* - - 24,0 26,1 2,8 - - 763 x 450 x 334

A* A XXL 32,0 34,9 3,5 35,0 20,1 763 x 450 x 334

A* - - 28,0 30,6 3,2 - - 763 x 450 x 334

A* A XL 20,0 21,8 3,8 26,0 14,9 700 x 400 x 299

A* - - 32,0 34,9 3,5 - - 763 x 450 x 334

A* A XL 24,0 26,1 3,8 29,0 16,6 700 x 400 x 299

30/30 F

24 AF

35/35 F

28 AF

32 AF

26/26 F ECO

30/30 F ECO

Platinum 
iPlus

Platinum 
Compact ECO
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(*) A+, eficiência energética máxima: A classificação energética aquecimento das caldeiras indicadas é aumentada para A+ quando 
combinadas com um termóstato ambiente modulante e um sensor exterior. Além disso, isto conduz a um maior conforto.
(**) Caldeira.

A* A XL 20,0 21,8 3,4 24,0 13,8 700 x 400 x 299

A* A XL 24,0 26,1 3,8 28,0 16,1 700 x 400 x 299

A* A XL 20,0 21,8 4,8 24,0 13,8 700 x 395 x 279

A* A XXL 28,0 30,6 4,7 33,0 18,9 700 x 400 x 299

A*

A*

A

-

XL

-

24,0

24,0

26,1

26,1

4,8

4,8

28,0

-

16,1

-

700 x 395 x 279

700 x 395 x 279

24/24 F ECO

28/28 F ECO

24/24 F

33/33 F ECO

28/28 F

24 AF

Neodens 
Plus ECO

Victoria 
Plus ECOx

Lite

A* A XL 16,0 17,4 2,4 24,0 13,8 950 x 600 x 466

A* A XL 24,0 26,1 3,3 33,0 18,9 950 x 600 x 466

24 AIFM

33 AIFM

Platinum 
DUO Plus

A* A XL 24,0 26,1 2,8 24,0** 16,1 1.672 x 450 x 540

A* A XL 28,0 30,6 3,2 28,0** 18,4 1.672 x 450 x 540

A* A XL 32,0 34,9 3,5 32,0** 21,1 1.672 x 450 x 540

24 AIFM

28 AIFM

32 AIFM

Platinum 
COMBI iPlus

A B XXL 32,0 34,9 4,0 40,0 22,9 763 x 450 x 34540/40 F
Platinum 
MAX Plus
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Neodens

24/24 B XL 24,0 13,7 730 x 400 x 298C 24,0 - 9,3
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PLATINUM
iPLUS
GESTÃO E CONECTIVIDADE
TOTAL

As caldeiras Platinum iPlus são fornecidas 
com um termóstato ambiente WiFi BAXI 
Connect, que permite ao Utilizador a gestão 
remota da instalação, mediante a utilização 
de uma intuitiva App, mas também desde a 
própria caldeira com o seu quadro de 
controlo. Um grande ecrã retroiluminado, 
mostra textos que ajudam tanto o Utilizador 
como o próprio Instalador na gestão das 
funções básicas e avançadas.

Mediante o uso de placas eletrónicas 
adicionais, integráveis dentro da própria 
caldeira é possível ampliar a capacidade de 
gestão da caldeira para cobrir as 
necessidades de instalações mais 
complexas, que incluam várias zonas de 
alta e baixa temperatura.

CONFORTO FEITO À MEDIDA 
DE CADA UTILIZADOR

A gama Platinum iPlus oferece diferentes versões 
para produção de água quente: Microacumulação 
com modelos até 35 kW de potência, acumulação 
integrada até 80 litros ou acumulação externa. O 
objetivo é ser capaz de oferecer a caldeira que 
melhor se ajuste às necessidades de cada 
utilizador.

EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE

A eficiência em concordância com o conforto. 
Graças à tecnologia GAS INVERTER as caldeiras 
desta gama alcançam rácios de modulação até 
1:10, que permitem um ajuste mais otimizado da 
potência da caldeira às necessidades da 
instalação e, consequentemente, minimizar o 
consumo de gás e as emissões de CO2.
Adicionalmente, são caldeiras com tecnologia 
HYDROGEN READY, certificadas para trabalhar 
com misturas de gás natural e hidrogénio até 
20%. No contexto atual, o hidrogénio é visto como 
uma solução para reduzir o consumo de gás e a 
pegada de carbono.
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PL  AT  INUM iPLUS
conectadas ao futuro
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PLATINUM iPLUS

Ampla gama de modelos: 
Caldeiras estanques com versões mistas 
instantâneas (MAX), mistas acumulação com 
acumulador incorporado (COMBI) e mistas 
acumulação através de acumulador externo (AF). 
Compatíveis com gás natural e gás propano.

Níveis máximos de conforto em AQS:
Sistema de microacumulação MAX em AQS para 
uma resposta mais rápida neste serviço. 

Ajuste instantâneo de gás:
Mudança de gás natural para gás propano, 
modificando apenas os parâmetros de regulação da 
válvula de gás.

A+, maior eficiência energética (*): 
A classificação energética em aquecimento das 
caldeiras Platinum iPlus indicadas sobe para A+ ao 
combinar-se com os termóstatos ambiente WiFi 
modulantes BAXI Connect e um sensor exterior. 
Adicionalmente, esta configuração supõe maior 
conforto.

Circulador modulante em conformidade com ErP: 
Reduz o consumo de electricidade e o nível de ruído 
de funcionamento. Opcionalmente, está disponível 
um circulador maior, que pode ser muito útil para 
instalações com elevadas perdas de carga, tais 
como o aquecimento por pavimento radiante.
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(1) Sem limitador de caudal.
(2) A conduta de aspiração pode ter comprimento máximo de 15 metros.
(3) Da caldeira
(4) Nlos três modelos Platinum iPlus AF, para gerir o serviço de AQS por meio de acumulador 

opcional é obrigatório solicitar o sensor de imersão QAZ 36, ref. 140040210.

Potência térmica nominal da água quente 

Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC 

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC 

Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60ºC 

Classe de eficiência de aquecimento

Classe Eficiência AQS / Perfil carga declarado 

Produção de água quente sanitária Δ 25ºC (1) 

Capacidade do vaso de expansão

Peso líquido aproximado

Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm 

Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm 

Comprimento máx. conduta dupla 80 mm (2) ) 

Forma de fornecimento 3 volumes: Caldeira com suporte de 
  fixação e escantilhão com válvulas (ida/ret. 
Aquecimento e AFS) + kit evacuação + 
termóstato BAXI Connect

3 volumes: Caldeira com suporte de fixação 
e escantilhão com válvulas (ida/ret. 
Aquecimento e AFS) + kit evacuação + 
termóstato BAXI Connect (4)

kW

kW

kW

kW

l/min

l

kg

m

m

m

24

20

21,6

2,4

A*

A/XL

13,8

10

31,5

10

25

80

24/24 F 30/30 F

35

32

34,9

3,5

A*

A/XXL

20,1

10

32

10

25

80

35/35 F

-

24,0

26,1

2,8

A*

-

-

10

31,3

8

25

80

24 AF

-

28,0

30,6

3,2

A*

-

-

10

32

8

25

80

28 AF

-

32,0

34,8

3,5

A*

-

-

10

32

10

25

80

32 AF

Platinum MAX  iPlus Platinum iPlus  AF

30

24

26,1

3,0

A*

A/XL

17,2

10
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Desenho robusto:
Permutador de calor primário monotérmico de aço 
inoxidável. Hidrobloco em latão. 

Tecnologia GAS INVERTER com relação de 
modulação 1:10:
Para um funcionamento mais eficiente, fiável e 
silencioso.

Painel de controlo digital com visor retroiluminado 
e texto:
O seu painel de controlo avançado permite tanto a 
utilização intuitiva da caldeira pelo Utilizador como 
o acesso a parâmetros avançados para permitir a
sua adaptação a qualquer tipo de instalação
combinando a utilização tanto de textos como de
ícones.

Ampla gama de acessórios de regulação: 
Permitem a gestão de instalações a alta ou baixa 
temperatura ou com apoio solar para AQS. 

Saída de evacuação adaptável:
A saída concêntrica de evacuação dos produtos da 
combustão permite a saída tanto na direção vertical 
como na horizontal, graças à curva incluída no kit 
que se entrega por defeito. Outras opções: Dupla 
conduta e condutas flexíveis.

Função de purga do sistema:
Facilita a remoção de ar no circuito de aquecimento.
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Platinum COMBI iPlus

24 AIFM

28,0 (3)

24,0

26,1

2,8

A*

A / XL

16,1

10

79,5

10

25

80

28 AIFM

28,0 (3)

28,0

30,6

3,2

A

A / XL

18,4

10

81

10

25

80

32 AIFM

35 (3)

32,0

34,9

3,5

A

A / XXL

20,1

10

82,5

10

25

80

4 volumes: Caldeira (modelos Platinum iPlus AF) com suporte fixação e escantilhão 
com válvulas (ida/ret. Aquecimento) + depósito Combi iPlus + kit evacuação + 
termóstato BAXI Connect



Platinum MAX iPlus / Platinum iPlus AF

*

Conducto aire-gas 
con válvula antiretorno

Hydroblock de latón

12

Recolha de água da
conduta de evacuação

Permutador em 
aço inoxidável

Vaso de expansão
alta capacidade

Painel de controle 
rebatível com 
tecnologia GAS 
INVERTER 1:10

Circulador modulante 
alta eficiência

1.
2. 

Ida aquecimento 3/4”
  Saída AQS  1/2” (em mistas instantâneas) 
Ida aumulador 3/4” (em mistas acumulação)

3. Ligação de gás  3/4”
4. Entrada de água rede 1/2”
5. Retorno de aquecimento e acumulador de 3/4”

*



Platinum COMBI iPlus

Pressão disponível à saída da caldeira

24/24 F, 30/30 F, 24 AF, 28 AF, 24 AIFM e 28 AIFM

35/35 F, 32 AF e 32 AIFM

2 1 7 3 6 5 4

1 - Ida aquecimento 3/4”
2 - Saida A.Q.S. 1/2”
3 - Ligação de gás 3/4".
4 - Entrada de água de rede 1/2". 5 - 
Retorno de aquecimento 3/4
6 - Recirculação de AQS
7 - Drenagem válvula de segurança
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PLATINUM
PLUS
EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE 
TECNOLOGÍA Y CONFORT
Las Platinum Plus permiten ofrecer el 
máximo confort en ACS y calefacción con el 
mínimo espacio para aquellos casos donde 
se requiera una elevada producción de ACS y 
haya importantes limitaciones de espacio.

El elemento más visible de esta avanzada 
capacidad tecnológica es su cuadro de control 
multifunción THINK, que puede convertirse 
en un termostato modulante programable e 
inalámbrico.

Adicionalmente, se disponen de múltiples 
accesorios para gestionar instalaciones de 
calefacción de gran complejidad por contener 
varias zonas de alta y baja temperatura.

CONFORT A LA MEDIDA 
DE CADA USUARIO
La gama Platinum Plus incluye una caldera mixta 
instantánea con microacumulación y una potencia 
singular de hasta 40 kW en agua caliente sanitaria 
y 2 modelos mixtos por acumulación integrada 
de 40 litros que ofrecen una gran capacidad de 
producción de ACS en un reducido volumen para 
satisfacer a los Usuarios más exigentes.

LA MEJOR Y MÁS EFICIENTE
La eficiencia no está reñida con el confort. Gracias 
a la tecnología GAS INVERTER, las calderas de 
esta gama alcanzan ratios de modulación de 
hasta 1:10, uno de los más elevados del mercado. 
Con ello, las grandes prestaciones en ACS 
complementan la máxima eficiencia. 
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PL  AT  INUM PLUS
a inovação ao serviço do conforto
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PLATINUM PLUS

Níveis máximos de conforto em AQS:
Sistema MAX de microacumulação para uma 
resposta mais rápida na produção de AQS. 
Acumulador de aço inoxidável integrado de 40 litros 
nos modelos DUO.

A+, maior eficiência energética (*): 
A classificação energética em aquecimento das 
caldeiras Platinum Plus indicadas sobe para A+ ao 
combinar-se com um termóstato ambiente 
modulante e um sensor exterior. Adicionalmente, 
esta configuração supõe maior conforto.

Ajuste instantâneo de gás: 
Mudança de gás natural a gás propano modificando 
apenas parâmetros, sem necessidade de ajustar a 
válvula de gás.

Circulador modulante em conformidade com a ErP: 
Reduz o consumo elétrico e o nível sonoro de 
funcionamento. Opcionalmente, dispomos de um 
circulador majorado para os modelos DUO, muito 
útil para instalações com perda de carga elevada, 
como as de pavimento radiante.

Robustez: 
Permutador de calor primário monotérmico de aço 
inoxidável. Grupo hidráulico de latão.

Tecnologia GAS INVERTER com rácio de modulação 
1:10 
Para um funcionamento mais eficiente, fiável e 
silencioso.

Quadro de controlo digital extraível com ecrã 
retroiluminado e texto informativo: 
Fora da caldeira funciona como controlo remoto da 
caldeira e também como termóstato ambiente 
modulante programável.

Ampla gama de acessórios de regulação:  
Permitem gerir instalações de alta ou baixa 
temperatura ou com apoio solar para AQS.

Saída de evacuação adaptável: 
A saída concêntrica de evacuação dos produtos da 
combustão permite a saída tanto na direção vertical 
como na horizontal, graças à curva incluída no kit 
que se entrega por defeito. Outras opções: Dupla 
conduta e condutas flexíveis.
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40/40 F

Platinum MAX  Plus Platinum DUO  Plus

(1) Sem limitador de caudal
(2) A conduta de aspiração pode ter comprimento 

máximo 15 metros.

Potência térmica nominal da água quente  

Potência térmica nominal de aquecimento 80/60ºC  

Potência térmica nominal de aquecimento 50/30ºC 

Potência térmica de aquecimento reduzida 80/60ºC 

Classe de eficiência de aquecimento

Classe Eficiência AQS / Perfil carga declarado

Produção de água quente sanitária Δ 25ºC (1) 

Capacidade vaso expansão

Peso líquido aproximado

Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm 

Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm 

Comprimento máx. conduta dupla 80 mm (2)

Forma de fornecimento

kW

kW

kW

kW

l/min

l

kg

m

m

m

2 pacotes: caldeira com suporte de fixação e escantilhão 
com válvulas (ida/retorno. aquecimento e AQS) + kit de 
evacuação

40,0

32,0

34,9

4,0

A

B / XXL

22,9

10

41

10

25

80

24 AIFM

24,0

16,0

17,4

2,4

A*

A / XL

13,8

7,5

65,5

10

25

80

33 AIFM

33,0

24,0

26,1

3,3

A*

A / XL

18,9

7,5

67,5

10

25

80



Platinum MAX Plus

Platinum DUO Plus

Circulador Platinum Duo Plus*

Circulador Platinum MAX Plus

17

Recolha de água
da conduta de evacuação

Vaso de expansão 
de 10 litros

Hidrobloco de latão

Circulador modulante 
de alta eficiência

Tecnologia
GAS INVERTER 1:10

*Pressão disponível à saída da caldeira

1. Saída AQS 1/2” 
2.
3.

 Entrada de água rede1/2”  
Retorno de aquecimento 3/4”

4.  Ida aquecimento 3/4”
5. Ligação de gás 3/4”

1. Ida aquecimento 3/4”
2. Saída AQS 1/2”
3. Ligação de gás 3/4’’
4. Entrada de água rede 1/2”
5.  Retorno de aquecimento 3/4”



PLATINUM
COMPACT
ECO
INSTALAÇÃO RÁPIDA,
SEM DIFICULDADES

As caldeiras Platinum Compact ECO 
possuem um hidrobloco de latão. Este 
material oferece a máxima resistência e 
robustez, permitindo uma instalação com 
menor dificuldade e garantindo a máxima 
durabilidade.
O escantilhão de instalação incluído de 
série facilita a instalação e posterior 
manutenção da caldeira.

EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE

Na BAXI temos as primeiras caldeiras a incluir a 
tecnologia GAS INVERTER.

Com uma relação de modulação de 1:7, as Platinum 
Compact ECO oferecem um funcionamento mais 
eficiente, fiável e silencioso, adaptando-se melhor às 
reais necessidades energéticas da instalação.

Além disso, graças à tecnologia Hydrogen Ready, podem 
trabalhar com uma mistura de gás natural e até 20% de 
hidrogénio para minimizar ainda mais as emissões 
poluentes.

GRANDE DESEMPENHO

EM ÁGUA QUENTE
A função de microacumulação somada à potência 
máxima de 29 kW que a gama Platinum Compact ECO 
pode oferecer permite um ótimo desempenho em água 
quente.

18



PL  AT  INUM COMPACT ECO
a aposta segura
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PLATINUM COMPACT 
ECO

Caldeiras estanques mistas instantâneas:
Serviços de água quente sanitária (AQS)
e aquecimento disponíveis em 2 potências.
Compatíveis com gás natural e gás propano.

Dimensões compactas:
Facilitam a sua montagem em móveis de cozinha.

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

Tecnologia GAS INVERTER com rácio de modulação 1:7 
Oferece um funcionamento mais eficiente, fiável e silencioso.

Hydrogen Ready, maior sustentabilidade: 
As caldeiras Platinum Compact ECO estão certificadas para 
trabalhar com uma mistura de gás natural e hidrogénio até 
20%, contribuindo assim para a redução de emissões de CO2.

A+, maior eficiência energética (*): 
A classificação energética em aquecimento das caldeiras 
Platinum Compact ECO sobe a A+ quando combinadas com 
um termóstato ambiente modulante e um sensor exterior. 
Adicionalmente, esta configuração supõe maior conforto.

Maior conforto em AQS:
Função de microacumulação em AQS para uma 
resposta mais rápida neste serviço.

Ajuste instantâneo de gás: 
Mudança de gás natural a gás propano modificando 
apenas parâmetros, sem necessidade de ajustar a 
válvula de gás.

Função de purga da instalação:
Facilita a eliminação do ar no circuito de 
aquecimento.

Compatível com sistemas solares:
Preparado para trabalhar como apoio à produção de 
água quente.

Desenho robusto:
Permutador de calor primário monotérmico de aço 
inoxidável. Hidrobloco de latão.

Circulador modulante em conformidade com ErP:
Reduz o consumo de energia e o nível de ruído de 
funcionamento. Um circulador majorado está 
disponível como opção, o que pode ser muito útil para 
instalações com uma perda de carga elevada, como 
as de aquecimento por chão radiante.

Saída de evacuação adaptável: 
A saída concêntrica de evacuação dos produtos da 
combustão permite a saída tanto na direção vertical 
como na horizontal, graças à curva incluída no kit que 
se entrega por defeito. Outras opções: Dupla conduta 
e condutas flexíveis.
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(1) Sem limitador de caudal.
(2)  A conduta de aspiração pode ter comprimento máximo 

15 metros.

Potência térmica nominal AQS

Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC

Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60ºC

Classe Eficiência Aquecimento

Classe Eficiência AQS / Perfil carga declarado

Produção AQS ∆ 25ºC (1)

Capacidade vaso expansão

Peso líquido aproximado

Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm

Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm

Comprimento máx. conduta dupla 80 mm (2)

Forma de fornecimento

26,0

20,0

21,8

3,8

A*

A / XL

14,9

7

34

10

25

80

2 volumes: Caldeira com suporte fixação e escantilhão 
com válvulas (ida/ret. aquecimento e AQS) + kit 
evacuação

29,0

24,0

26,1

3,8

A*

A / XL

16,6

7

34

10

25

80

Platinum Compact ECO 26/26 F ECO 30/30 F ECO

kW

kW

kW

kW

l/min

l

kg

m

m

m



*
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Recolha de água
da conduta de evacuação

Permutador de 

inoxidável
calor em aço 

Hidrobloco de latão

Circulador modulante 
de alta eficiência

Tecnologia
GAS INVERTER 1:7

1. Ida  aquecimento 3/4”
2. Saída AQS 1/2”
3. Ligação de gás 3/4”
4. Entrada de água da rede 1/2”
5. Retorno de aquecimento 3/4” *Pressão disponível à saída da caldeira



NEODENS
PLUS ECO
IDEAL PARA GRANDES 
CONSUMOS DE AQS

A gama Neodens Plus ECO dispõe de vários 
modelos mistos instantâneos com uma 
potência que atinge os 33 kW em água 
quente sanitária. Desta forma, é uma opção 
ideal para instalações com elevadas 
exigências neste serviço.

ELEVADO DESEMPENHO,
FÁCIL INSTALAÇÃO

As caldeiras Neodens Plus ECO combinam 
grandes características a um bom preço, 
convertendo-se numa gama muito 
competitiva. As suas vantagens incluem, para 
além das suas dimensões compactas, uma 
instalação mais simples, o conforto da 
microacumulação e os benefícios da 
tecnologia GAS INVERTER 1:7.

22



NEODENS PLUS ECO
mais para oferecer
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NEODENS PLUS ECO

Caldeiras estanques instantâneas mistas: 
Água quente para uso doméstico (AQS) e serviços 
de aquecimento em 3 potências disponíveis. 
Compatível com gás natural e gás propano.

Dimensões compactas:
Para fácil instalação em mobiliário de cozinha. 

Painel de controlo digital com visor 
retroiluminado: 
Fornece informações sobre o estado da caldeira 
de uma forma clara e intuitiva.

Maior conforto na AQS:
Função de microacumulação em AQS para uma 
resposta mais rápida neste serviço.

Até 33 kW:
Grande desempenho em AQS e ideal para 
instalações com elevados requisitos de potência.

Tecnologia GAS INVERTER com ratio de 
modulação 1:7: Oferece um funcionamento mais 
eficiente, fiável e silencioso.

A+, maior eficiência energética (*)
A classificação energética das caldeiras Neodens 
Plus ECO em aquecimento sobe a A+ quando 
combinadas com um termóstato ambiente 
modulante e um sensor exterior. Adicionalmente, 
esta configuração supõe maiorconforto.

Função de purga do sistema:
Facilita a remoção de ar no circuito de aquecimento.

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

Ajuste instantâneo de gás:
Mudança de gás natural para propano através da 
modificação de parâmetros sem necessidade de 
ajustar a válvula de gás. 

Peso reduzido:
Para uma instalação mais ágil e confortável. 

Desenho robusto:
Permutador de calor primário monotérmico de aço 
inoxidável. 

Circulador modulante em conformidade com ErP:
Reduz o consumo de electricidade e o nível de ruído 
operação. O modelo 33/33 F ECO tem um circulador 
majorado que pode ser muito útil para instalações 
com perda de carga elevada, como o aquecimento 
por chão radiante. Todos os outros modelos têm este 
circulador majorado disponível como opção.

Saída de evacuação adaptável:
A saída concêntrica para a evacuação dos produtos 
de combustão da caldeira permite a saída tanto no 
direção vertical como no horizontal, graças à curva 
incluída no kit que se entrega por defeito. Outras 
opções: Dupla conduta e condutas flexíveis.
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(1) Sem limitador de caudal.
(2) A conduta de aspiração deve ter 

comprimento máximo 15 m.

Potência térmica nominal AQS

Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC

Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60ºC

Classe Eficiência Aquecimento

Classe Eficiência AQS / Perfil carga declarado

Producción agua caliente sanitaria ∆ 25ºC (1)

Capacidad depósito expansión

Peso neto aproximado

Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm

Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm

Longitud máx. conducto doble 80 mm (2)

Forma de fornecimento

Neodens Plus ECO

kW

kW

kW

kW

l/min

l

kg

m

m

m

24,0

20,0

21,8

3,4

A*

A / XL

13,8

7

33

10

25

80

2 volumes: caldeira com suporte de fixação + kit evacuação

28,0

24,0

26,1

3,8

A*

A / XL

16,1

7

33

10

25

80

24/24 F ECO 28/28 F ECO

33,0

28,0

30,6

4,7

A*

A / XXL

18,9

7

34

10

25

80

33/33 F ECO
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Circulador Neodens Plus 24/24 F ECO e 28/28 F ECO*

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”

Recolha de água
da conduta de evacuação

Permutador de calor aço 
inoxidável

Circulador modulante 
de alta eficiência

Tecnologia
GÁS INVERTER 1:7

Hidrobloco multifunções
em compósito reforçado



NEODENS 
LITE
INSTALAÇÃO 
SEM COMPLICAÇÕES
Graças às suas dimensões ultracompactas
(39,5x70x27,9 cm) e peso reduzido (apenas 27 
kg), a caldeira Neodens Lite é fácil de 
movimentar e instalar por uma pessoa. 
O seu suporte de ancoragem torna a fixação à 
parede mais rápida e segura. 
As ligações hidráulicas são integradas sob a 
caldeira para melhorar a estética final do 
produto instalado.

TEMPO  MÍNIMO 
TEMPO DE ARRANQUE
A caldeira tem um ecrã LCD que permite o 
acesso total a todos os parâmetros e 
definições necessárias para ajustar a caldeira 
de forma ótima. A sua utilização é muito 
intuitiva, uma vez que o ecrã oferece 
mensagens alfanuméricas. 

Incorpora funções para facilitar a instalação, 
tais como a purga automática, que é ativada 
diretamente quando a caldeira é ligada pela 
primeira vez para reduzir ao mínimo as 
possíveis bolsas de ar no circuito de 
aquecimento.

FUNCIONAMENTO MUITO 
INTUITIVO
Os seletores rotativos no painel de controlo 
permitem tanto a gestão de ajustes 
avançados como as funções básicas de ligar 
e desligar a caldeira e ajustes de 
temperatura que podem ser requeridos por 
qualquer tipo de utilizador.

26



NEODENS L I  TE
o poder do simples
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NEODENS LITE

Caldeiras estanques com versões mistas 
instantâneas e só aquecimento: 
Serviços de Água Quente Sanitária (AQS) e 
Aquecimento, em 2 potências disponíveis (24/24F e 
28/28F) e Aquecimento mais AQS por meio de um 
acumulador opcional (24 AF). Compatível com gás 
natural e gás propano.

Dimensões ultracompactas:
Para fácil instalação em mobiliário de cozinha.

Painel de controlo analógico com ECRÃ 
retroiluminado: 
Em modo de vigília mostra sempre a pressão do 
circuito de aquecimento.

Função de purga de instalação:
Facilita a eliminação de ar no circuito de 
aquecimento. 

Compatível com sistemas solares: 
Preparada para funcionar como apoio à produção 
de água quente. 

A+, maior eficiência energética (*): 
A classificação energética em aquecimento das 
caldeiras Neodens Lite sobe a A+ quando 
combinadas com um termóstato ambiente 
modulante e um sensor exterior. Adicionalmente, 
esta configuração supõe maior conforto.

Peso muito reduzido:
Os seus 27 kg permitem uma instalação mais ágil e 
confortável.

Robustez: permutador de calor primário 
monotérmico de aço inoxidável com secção majorada 
para evitar que se possa obstruir.

Baixo consumo energético:
Circulador modulante de reduzido consumo elétrico e 
rácio de modulação 1:5. Opcionalmente, dispomos 
dum circulador majorado, muito útil em instalações 
com elevada perda de carga, como as de pavimento 
radiante.

Saída de evacuação adaptável:
A saída concêntrica dos produtos da combustão 
permite a sua evacuação tanto na direção vertical 
como na horizontal, graças à curva incluída no kit que 
se entrega por defeito. Outras opções: Dupla conduta, 
conduta flexível (diâmetros 80 e 60 mm) e kit 
concêntrico horizontal de baixo perfil que permite 
reduzir ainda mais a altura total da instalação.
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(1) Sem limitador de caudal.
(2) A conduta de piração deve ter comprimento máximo 15 m; 10 m no modelo 24/24 F.
(3) No modelo AF, para controlar o serviço de produção AQS através dum acumulador 

opcional, é obrigatório solicitar o sensor de imersão QAZ 36, referência 140040210.

Potência térmica nominal AQS

Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC

Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60ºC

Classe Eficiência Aquecimento

Classe Eficiência AQS/Perfil carga declarado

Produção AQS ∆ 25ºC (1)

Capacidade vaso expansão

Peso líquido aproximado

Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm

Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm

Comprimento máx. conduta dupla 80 mm (2)

Forma de fornecimento 

Neodens Lite

kW

kW

kW

kW

l/min

l

kg

m

m

m

24,0

20,0

21,8

4,8

A*

A / XL

13,8

7

27

10

25

80

2 volumes: Caldeira com suporte fixação + kit evacuação (3)

28,0

24,0

26,1

5,8

A*

A / XL

16,1

7

27

10

25

80

24/24 F 28/28 F

-

24,0

26,1

5,8

A*

-

-

7

27

10

25

80

24 AF



1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

100%
85% 

*

285 285
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Recolha de água da 
conduta de evacuação

Permutador de 
aço inoxidável 
monoespira

Circulador modulante de 
alta eficiência

Hidrobloco de 
compósito reforçado

1. Ida Aquecimento 3/4’’ (mistas instantâneas)
Ida Acumulador 3/4” (mistas acumulação)
2. Saída AQS 1/2’’ (mistas instantâneas)
Retorno acumulador 3/4’’ (mistas acumulação)
3. Ligação gás 3/4”
4. Entrada água rede 1/2” (mistas instantâneas)
Enchimento circuito aquecimento 1/2”
(mistas acumulação)
5. Retorno aquecimento 3/4” Pressão disponível à saída da caldeira
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VICTORIA PLUS 
ECOx
Caldeira atmosférica mista instantânea: 
serviços de Água Quente Sanitária (AQS) e Aquecimento 
num único modelo, com potência de 24 kW. Compatível 
com gás natural e gás propano.

Dimensões compactas: facilitam a montagem em móveis 
de cozinha.

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

Compatível com a ErP:  Único modelo que 
cumpre a normativa ErP em caldeiras 
convencionais de câmara aberta, com as características 
obrigatórias em vigor desde setembro de 2018.

Só está permitida na substituição de antigos
modelos de tiragem natural ligados a condutas 
de evacuação coletivas.

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

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

Peso reduzido: para uma instalação mais 
ágil e cómoda.

Circulador modulante: reduz o consumo 
elétrico e o nível sonoro de 
funcionamento.
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VICTORIA PLUS ECOx
ecologia e conforto

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"
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ACESSÓRIOS O
DE CONTROLO E REGULAÇÃO
Os termóstatos modulantes permitem adaptar a potência da 
caldeira em função da temperatura ambiente de diferentes 
zonas, maximizando a eficiência e permitindo o controlo remoto 
da caldeira. Os termóstatos Wi-Fi permitem ainda a gestão remota 
do conforto com a aplicação MyBAXI.co

Por seu lado, os sensores exteriores ajustam o funcionamento da 
caldeira às variações meteorológicas a fim de melhorar o conforto 
no interior da casa.

Além disso, na BAXI temos versões sem fios 
que facilitam a instalação destes termóstatos 
e sensores exteriores.

As centrais e interfaces de gestão ampliam as 
funcionalidades das caldeiras permitindo a 
gestão dos elementos das zonas de 
aquecimento (bombas, válvulas de zona ou 
válvulas misturadoras) controlados por 
termóstatos ambiente modulantes 
conseguindo uma gestão centralizada e 
otimizada do sistema.

TXM 10P

TXM 10C

TXM 

RXM 

RCX 10P THINK

TCX 10P THINK

RCX 10C

TXC 10C

TCD 10P

IRC 10P

ITC 10P

QAC34

SE RC 10P

QAZ 36

AGU 2.550

AVS 75

MLC 30

MLC 16

SCB17

Termóstato modulante programável Wi-Fi com fios

Termóstato modulante programável Wi-Fi com fios

Termóstato modulante programável Wi-Fi com fios

Termóstato modulante programável Wi-Fi sem fios 

Termóstato modulante sem fios programável

Termóstato modulante programável com fios

Termóstato modulante sem fios programável

Termóstato modulante programável com fios

Termóstato modulante com fios

Interface 5 LEDS para conversão do painel de controlo 
Platinum Plus em termóstato TCX 10P THINK.

Interface 3 LEDS para conversão do painel de controlo 
Platinum Plus em termóstato TCX 10P THINK.

Sensor externa com fios

Sensor exterior sem fios (requer um IRC 10P)

Sensor AQS para gestão de acumulador externo

Interface para gestão de 1 zona de baixa temperatura até 3 
zonas de altas temperaturas ou sistemas solares. Gestão 
remota de caldeiras com sinal de 0-10V.

Unidade adicional de controlo de zona de baixa 
temperatura (incluindo sensor QAD 36)

Central de gestão multizona

Extensão da central de gestão multizona a baixa 
temperatura. Necessita ser combinada com a 
central de gestão MLC 30.

Placa adicional integrável na caldeira para gestão de 2 
zonas, podendo, uma das zonas, ser de baixa temperatura 
com válvula misturadora
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1.Instala 2.Conecta 3.Controla

TXM / TXM 10P / TXM 10C

RCX 10P THINK / TCX 10P THINK RCX 10C  / TCX 10C TCD 10P
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SEMPRE LIGADO AO 
SEU CONFORTO

Os termóstatos inteligentes RXM e TXM 
permitem que as caldeiras sejam controladas a 
partir de dispositivos móveis através da 
aplicação MyBAXI. O objetivo é estar sempre 
ligado ao gerador de calor para o poder ligar e 
desligar, bem como ser informado de 
parâmetros como o consumo de energia ou 
possíveis anomalias. 

A aplicação MyBAXI está conectada ao 
termóstato ambiente RXM/TXM, que pode ser 
instalado como um termóstato modulante ou 
on/off em ambos os casos através de ligação 
Wi-Fi. 

DISPONÍVEL EMObtenha-o em Compatível com o Google
Assistant e o assistente 
de voz da Amazon.

OUTROS TERMÓSTATOS MODULANTES
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ACESSÓRIOS 
DE INSTALAÇÃO

Na BAXI dispomos de diversos acessórios para complementar e facilitar a instalação das nossas caldeiras:

Kit ligação recirculação
Platinum DUO Plus:
Ligação para recirculação de AQS com caldeiras Platinum DUO Plus. Inclui válvula de corte e válvula de 
retenção integrada.

Kit bomba de evacuação de condensados:
Permite bombear os condensados até uma altura de 10 m. Desenho estético e compacto com fixação mural e 
funcionamento silencioso. Alimentação a 230 V com ligação de segurança.

Equipamento de neutralização de condensados KWN:
Kit para neutralização de condensados em caldeiras murais de condensação. Válido até 70 kW.

Escantilhão
Neodens Plus ECO /Neodens Lite:
Escantilhões de montagem com e sem tubos de cobre para soldar à instalação e torneiras de ida e retorno de 
aquecimento e de entrada de AQS.

ACESSÓRIOS 
DE EVACUAÇÃO

Dispomos de uma vasta gama de acessórios que, aliados à alta capacidade de extração dos 
ventiladores incorporados nas caldeiras, permitem dar solução a todos os tipos de sistemas de evacuação.

As condutas concêntricas (nas versões 60/100 e 80/125) permitem a evacuação num espaço mínimo.
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Aerotermia Online, um software para cálculo 
e dimensionamento de bombas de calor 
Platinum BC ou sistemas híbridos de bomba 
de calor + caldeira.

Catálogo em formato PRESTO.

 www.baxi.pt

Inscreva-se em

Centro de Formação de Leiria 
IC 2, km 133,6
Ponte da Madalena
2420-184 COLMEIAS

BAXI SOLUTIONS
A BAXI Solutions tem como objetivo fornecer 
apoio técnico e comercial às instalações, 
orientando-o desde a fase de conceção até à 
entrada em funcionamento, a fim de alcançar a 
máxima eficiência. Além disso, com estas 
ferramentas será mais fácil alcançar uma 
instalação ótima:

Blocos  BIM e CAD de caldeiras e coletores 
solares para inclusão em projetos de 
engenharia. 

Os cursos teóricos e práticos que oferecemos nos nossos 
Centros de Formação são ministrados por pessoal qualificado, 
que dispõe de todos os meios necessários para atualizar e 
transmitir conhecimentos técnicos sobre o desenho de 
instalações e o arranque e manutenção de aparelhos de 
climatização.

Também queremos que se mantenha a par das inovações do 
setor, com cursos como o BAXI Connect Pro, para se tornar um 
especialista em climatisfação conectada.

O sector da climatização exige um esforço constante 
de inovação e atualização em função da evolução dos 
produtos que oferecem cada vez mais e melhor 
desempenho.

Por este motivo, na BAXI estamos empenhados em 
proporcionar formação contínua e gratuita a todos os 
profissionais técnicos para que possam oferecer 
total confiança aos nossos utilizadores e uma 
garantia total de sucesso.

SERVIÇOS PARA 
O PROFISSIONAL
FORMAÇÃO



217 981 200 
www.baxi.pt 

info.pt@baxi.pt

SEDE
Campo Grande, 35 - 10ºD
Apartado 52287
1721 - 501 Lisboa
Tel. 217 981 200
Fax 217 932 006

SERVIÇO OFICIAL
Campo Grande, 35 - 10ºD
Apartado 52287
1721 - 501 Lisboa
Tel. 217 981 200
Fax 217 932 006

DELEGAÇÃO COMERCIAL CENTRO
Rua Comissão Iniciativa, 2 A - 6º, Sala 609
Torre Brasil
Apartado 737
2416 - 905 Leiria
Tel. 244 845 510

CENTRO DE FORMAÇÃO
Estrada Nacional 1, km 133,6
Ponte da Madalena
2420 - 182 Colmeias
Apartado 737
Tel. 244 845 510
Fax 244 837 420
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