
Gazowe kot³y kondensacyjne Keller Windsor S to wysokiej klasy urz¹dzenia spe³niaj¹ce zaostrzone wymogi unijne 

dotycz¹ce sprawnoœci energetycznej. Przeznaczone s¹ one zarówno do instalacji c.o., jak i do przygotowania c.w.u. 

Keller Windsor s
20, 25, 35
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www.grupa-sbs.pl

TECHNIKA KONDENSACYJNA

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

Grupy pompowe 
Keller

Zasobnik c.w.u. 
Keller 120 i 150

Listwy przy³¹czeniowe
do kot³ów jedno- i dwufunkcyjnych:
- bez zaworów
- z zaworami k¹towymi
 
 
  

Regulator 
Open-Therm CR 11011

System EvoHome 
z wbudowanym WI-FI
do sterowania kilkoma 
strefami grzewczymi

Czujnik temperatury 
zewnêtrznej

System spalinowy 
Keller

A

A

Kot³y Windsor S odznaczaj¹ siê innowacyjn¹ konstrukcj¹ gwarantuj¹c¹ wysok¹ jakoœæ i doskona³e parametry u¿ytkowo-

techniczne. Szeroki zakres modulacji tych urz¹dzeñ sprawia, ¿e idealnie sprawdzaj¹ siê przy ogrzewaniu zarówno du¿ych 

domów, jak i ma³ych mieszkañ czy obiektów niskoenergetycznych. 



,

Zalety u¿ytkowo-techniczne

www.grupa-sbs.pl

Moc cieplna przy temp. 80/60°C 

Emisja NOx (2E-G20)
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Sezonowa efektywnoœæ energetyczna ogrzewania pomieszczeñ

Klasa sezonowej efektywnoœci energetycznej ogrzewania pomieszczeñ

Klasa sezonowej efektywnoœæ energetycznej podgrzewania wody

PARAMETRY HYDRAULICZNE I ELEKTRYCZNE, OCHRONA ŒRODOWISKA, WYMIARY

Pod³¹czenie do przewodu kominowego

Max ciœnienie wody w obiegu c.o.

Sprawnoœæ u¿yteczna kot³a dla czêœciowego obci¹¿enia 
i temp. wody powrotnej 30°C

Max temperatura pracy c.o.

Pojemnoœæ naczynia wzbiorczego

Rodzaj i napiêcie pr¹du elektrycznego

l

Roczne zu¿ycie energii 

Moc cieplna kot³a przy temp. 50/30°C  

Roczne zu¿ycie paliwa  

Prated kW

GJ

dB

GJQHE

AFC

Lwa

OBIEG C.O.

PARAMETRY

OBIEG C.W.U.

20 20 25 25 35 35 

jednofunkcyjne dwufunkcyjne

Znamionowa moc cieplna

Deklarowany profil obci¹¿enia

Efektywnoœæ energetyczna podgrzewania wody

Przep³yw wody dla  Ät=30°C

Max ciœnienie wody w obiegu c.w.u.  

Wymiary gabarytowe (wysokoœæ x szerokoœæ x g³êbokoœæ)

kW

bar

°C

l/min

bar

Mo¿liwoœæ sterowania kot³em przez Internet 

Regulator RoundBramka OPEN-THERM Bramka WI-FI

+ +

SBS Sp. z o.o. 91-205 £ódŸ, ul. Aleksandrowska 67/93, tel.: 42 663 54 00

Klasa NOx

?dodatkowa izolacja dŸwiêkoch³onna zapewniaj¹ca wysoki komfort akustyczny – ha³as na poziomie zaledwie 48 dB 
?kompaktowy wymiennik ciep³a w postaci pojedynczej, spiralnie skrêconej wê¿ownicy wykonanej ze stali nierdzewnej – co zmniejsza 
   ryzyko odk³adania siê kamienia i innych zanieczyszczeñ oraz pozwala na d³ugoletni¹, bezawaryjn¹ eksploatacjê urz¹dzenia
?bardzo wysoki komfort c.w.u.
?protokó³ Open-Therm umo¿liwiaj¹cy dwukierunkow¹ komunikacjê miêdzy kot³em a regulatorem
?wysokoefektywna pompa obiegowa (EEI≤0,23) – z automatycznym odpowietrznikiem 
?wentylator z p³ynn¹ regulacj¹ obrotów – sterowany elektronicznie 
?nowoczesny panel sterowania – z wyœwietlaczem elektronicznym (bezpoœredni odczyt nastaw i b³êdów) 
?wspó³praca z zasobnikami c.w.u. Keller 120 l i 150 l – poprzez wbudowany w kotle zawór trójdro¿ny (dotyczy kot³ów jednofunkcyjnych) 
?regulacja i odczyt temperatury wody w zasobniku bezpoœrednio na panelu kot³a (dotyczy kot³ów jednofunkcyjnych) 
?urz¹dzenie dostosowane do pracy w uk³adach kaskadowych
?mo¿liwa wspó³praca z pompami ciep³a oraz kolektorami s³onecznymi
?przemyœlana konstrukcja – ³atwy dostêp do naczynia wzbiorczego, umieszczonego z boku wymiennika

o
?mo¿liwoœæ zastosowania systemów z tworzyw sztucznych dziêki termicznemu bezpiecznikowi 115 C
?nowej generacji palnik – niska emisja zanieczyszczeñ, szeroki zakres modulacji, ulepszona detekcja p³omienia
?mo¿liwoœæ sterowania pogodowego poprzez zastosowanie czujnika temperatury zewnêtrznej

*dotyczy gazu ziemnego (2E-G20)


