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Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza
ModuVario NT

ModuVario NT – Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza

Zalety i korzyści

• Duży zakres modulacji 20 – 100 %
• Do pracy w trybie niezależnym lub zależnym od powietrza spalania z pomieszczenia
• Kompaktowy aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła z jednego odlewu
• Przejrzysta budowa i łatwość dostępu
• Bardzo przyjazny w obsłudze, tzn. prawie nie wymagane żadne narzędzia
• Nowoczesny Design
• Jasny Display LCD ze zmiennymi barwami podświetlenia tła
• Wskazanie ciśnienia wody - cyfrowe
• Szeroka analiza zakłóceń poprzez Display LCD
• Możliwość zastosowania dla gazu ziemnego, propanu technicznego, biogazu przy 

uwzględnieniu założeń technicznych
• Gazowy kocioł kondensacyjny wraz ze zbiornikiem ustawionym pod kotłem lub z boku nadaje 

się do zastosowania w domu jedno- lub dwurodzinnym lub mieszkaniu
• Mała ilość części tzn. niski koszt części zamiennych, niewielki nakład serwisowy
• Nie jest wymagany minimalny przepływ w obiegu kotła (przy normalnej pracy)
• Możliwość zastosowania również jako kocioł stojący
• Szeroki zakres zastosowania, swobodny wybór mocy, wielkości zbiornika i sposobu ustawienia
• Wintegrowane zabezpieczenie powrotnego strumienia spalin
• Wysoki nominalny stopień wykorzystania 108,5 %

Budowa i wyposażenie standardowe

• Aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła z jednego odlewu
• Płaski palnik z włókien metalicznych
• Wentylator powietrza spalania z regulowanymi obrotami
• Zabezpieczenie powrotnego strumienia spalin
• Zawór gazowy kombi
• Elektryczny zapłon i kontrola płomienia
• Naczynie wzbiorcze przeponowe wody grzewczej 18 litrów, zawór bezpieczeństwa, automatyczny odpowietrznik
• 3-drogowy zawór przełączający do przygotowania ciepłej wody
• Elektronicznie regulowana pompa wysoko energooszczędna
• Płytka regulacji i sterowania
• Display LCD
• Sterowanie temperatur i kontrola za pomocą czujników
• Koncentryczne przyłącze spaliny/powietrze do pracy w trybie niezależnym lub zależnym od powietrza spalania z pomieszczenia
• Zbieracz kondensatu ze spalin
• Do wyboru ze 100 litrowym zbiornikiem ładowanym warstwowo lub 160 litrowym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej
• Do wyboru z Modula SystaCompact II (wintegrowana) dla obiegu grzewczego bez mieszacza, SystaComfort II (w obudowie naściennej) dla jedn-

ego lub dwóch obiegów grzewczych z mieszaczem

Specyfika

• Dzięki nowoczesnemu wymiennikowi ciepła osiągane są ultra szybkie czasy reakcji
• Szeroka analiza zakłóceń poprzez Display LCD
• Możliwość podłączenia od góry lub z boku pozwala na dowolne ustawienie i zapewnia łatwość instalowania
• Dzięki mocy kotła w zakresie 3 do 25 kW, zbiornikom ciepłej wody 100 litrów i 160 litrów oraz różnym możliwością ustawienia, centrala grzewcza 

poprzez indywidualne dopasowanie jest w stanie zaspokoić różne wymagania użytkownika
• Możliwy nadzór systemu i zmiana nastaw regulacji SystaCompact II, SystaComfort II poprzez internet – patrz rozdział regulacja, Web-Portal Sys-

taWeb
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Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza
ModuVario NT

Dane techniczne

ModuVario NT
15 kW

ModuVario NT
25 kW

CE-Ident-Nr. CE-0085CM0178 CE-0085CM0178

Typ urządzenia
B23, B23P, B33, C13(x), C33(x), C43(x), 

C53, C63(x)
B23, B23P, B33, C13(x), C33(x), C43(x), 

C53, C63(x)

Moc obciążeniowa Hi od - do kW 3,1 - 15 5,2 - 25

Moc znamionowa Pn
(80/60 °C) tryb ogrzewania

kW 3 - 14,5 5 - 24,1

Moc znamionowa Pn
(50/30 °C) tryb ogrzewania

kW 3,4 - 15,8 5,6 - 25,5

Moc znamionowa (40/30 °C) kW 3,4 - 16 5,6 - 25,9

Obciążenie cieplne (Qb)(Hs) wartość opałowa kW 3,4 - 16,7 5,8 - 27,8

Straty cieplne gotowości qB70 % 0,82 0,57

Naczynie wzbiorcze przeponowe l 18 18

Pojemność wodna kotła l 1,9 1,9

Ilość kondensatu, max. l/h 1,9 3,1

Max. temperatura wody kotła (granica zabezp.) °C 110 110

Max. temperatura zasilania °C 90 90

Ciśnienie robocze min. bar 0,8 0,8

Ciśnienie robocze max (PMS) bar 3 3

Stopień głośności, z odległości 1 m dB(A) 50 51

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) mm 844 / 600 / 680 844 / 600 / 680

Ciężar montażowy kg 56 56

Ciężar (napełniony) kg 59 59

Stopień sprawności

Stopień sprawności kotła obciążenie częściowe 
(Hi) (Temp. powrotu 60 °C)

% 108,5 108

Stopień sprawn. obciąż. pełne (Hi) (80/60 °C) % 96,5 96,3

Gaz i spaliny

Dyspozycyjne ciśnienie podnoszenia Pa 80 120

Masa strumienia spalin obciąż. częściowe/pełne Kg/s 5,3 / 25,2 8,9 / 49,3

Temperatura spalin obciążenie pełne °C 65 80

Rodzaj gazu
GZ 50

GZ 35 (20 - 30 mbar)
Propan techn.

GZ 50
GZ 35 (20 - 30 mbar)

Propan techn.

Ciśnienie przyłącza gazu - ziemny/propan mbar 20 / 37-50 20 / 37-50

Wartość dla podłączenia gazu ziemnego GZ 50 m³/h 1,59 3,1
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Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza
ModuVario NT

Przyłącza

ModuVario NT
15 kW

ModuVario NT
25 kW

Zasilanie / Powrót G ¾“ G ¾“

Gaz G ½“ G ½“

Spaliny/Powietrze mm 60 / 100 60 / 100

Strona elektryczna

Pobór mocy przy pełnym obciążeniu
bez zewnętrznych pomp i mieszaczy

W 31 46

Podłączenie elektryczne V / Hz 230 / 50 230 / 50

Pobór mocy w trybie Stand-by W 4 4

Rodzaj zabezpieczenia IP 21 21

Specyficzne wartości dla obliczenia liczby ep  (wg. EnEV wzgl. DIN V 4701-10)

Moc znamionowa
Qn

kW 14,5 24,1

Stopień sprawności100 % Moc znamionowa
h100

% 96,5 96,3

Stopień sprawności 30 %  Moc znamionowa 
(część. obciąż.)
h30

% 108,5 108

Straty stałe gotowości wg. DIN 4701-10
qB,70

% 0,82 0,57

Zapotrz. mocy pomocniczej przy 100 %
Moc znamionowa
PHE,100

W 101 116

Zapotrz. mocy pomocniczej przy 30 %
Moc znamionowa (częściowe obciążenie)
PHE,30

W 25 25
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Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej

Osprzęt

Dane techniczne

Zbiornik warstwowy c.w.u.  
dla ModuVario NT

100 litrów

Zbiornik ciepłej wody użytkowej  
dla ModuVario NT

160 litrów

Ciężar zbiornika kg 55 85

Ciśnienie, max. bar 10 10

Temperatura robocza, max. °C 95 95

Pojemność zbiornika l 100 160

Pojemność zbiornika wraz z wymiennik. ciepła l 101 167

Straty stałe gotowości wg. DIN 4701-10 W 62 80

Pojemnik ciepłej wody

Ciśnienie, max. bar 3 3

Temperatura robocza, max. °C 95 95

Powierzchnia całkowita wymiennika ciepła m² - 1,1

Pojemność wymiennika ciepła l - 7,3

Osiągi

Osiągi 15 kW 65 °C temp. zbiornika
Ilość poboru / Wielkość poboru / NL

370 l/h / 21 l/min / 1,7 370 l/h / 23,5 l/min / 2,1

Osiągi 25 kW 65 °C temp. zbiornika
Ilość poboru / Wielkość poboru / NL

690l/h / 25,5l/min / 2,6 690l/h / 24l/min / 2,2

Dane osiągów dotyczą następujących warunków:
Temperatura poboru 45 °C, Temperatura zimnej wody 10 °C, Moc kotła 15 kW, Modulujący gazowy kocioł kondensacyjny. Przy systemach solar 
obowiązują dane dla częściowo naładowanego zbiornika.

Wymiary

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 615 / 600 / 723 890 / 600 / 723
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ModuVario NT

ModuVario NT dla obiegu grzewczego nie mieszanego

Krótki opis

• Do pracy w trybie niezależnym lub zależnym od powietrza pomieszczenia
• Duża dowolność wyboru zabudowy tzn. moc kotła, wielkość zbiornika oraz rodzaj zabudowy 
• Z regulacją ogrzewania SystaCompact II dla nie mieszanego obiegu grzewczego
• Regulacja ogrzewania SystaCompact II prowadzona jest pogodowo, z możliwością rozbu-

dowy o funkcję sterowania pompy cyrkulacyjnej

Cechy charakterystyczne

• Wysoka niezawodność pracy długa żywotność dzięki wymiennikowi 
ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego z 10 letnią gwarancją na 
wymiennik ciepła

• Ekstremalnie niska emisja substancji szkodliwych dzięki modulacyjnej 
regulacji

ModuVario NT z wintegrowaną regulacją ogrzewania SystaCompact II i wysokosprawną pompą

ModuVario NT
15 kW

ModuVario NT
25 kW

Numer zamów. 22-1970 22-1971

Zakres dostawy

Kocioł kondensacyjny • Wysokosprawna pompa z indeksem efektywności energetycznej (EEI) ≤ 0,23 • 3-drogowy zawór przełączający • Naczynie 
wzbiorcze18 litrów • Regulacja ogrzewania SystaCompact II • Czujniki temperatury

Wskazówka

• Wintegrowany panel obsługi SystaCompact II nie może być zastosowany jako regulator temperatury pomieszczenia
• Przy zastosowaniu SystaCompact II, w razie potrzeby może być zastosowany dodatkowy panel obsługi służący jako regulator temperatury pomie-

szczenia (Numer zamów. 09-7424)
• Odpowiedni zestaw orurowania do podłączenia ModuVario NT, zestaw podłączeniowy dla obiegu grzewczego z mieszaczem i bez mieszacza jak 

i też zestaw cyrkulacyjny znajdują się na stronach z osprzętem dla ModuVario NT
• Pomoc przy konfigurowaniu zawarta jest w tabeli doboru

Wraz z

wysokosprawną

pompą
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Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej

Osprzęt

ModuVario NT, 100 litrowy zbiornik warstwowy

Emaliowany zbiornik ciepłej wody, kompletnie zmontowany i gotowy do podłączenia, z izolacją piankową PUR • 100 
litrowy zbiornik warstwowy pomimo małej pojemności osiąga wysoki komfort ciepłej wody i jest przez to tak samo 
„mocny“ jak konwencjonalny zbiornik ciepłej wody •  Zbiornik warstwowy może być ustawiony tylko pod spodem 
• Zbiornik z anodą prądową • Orurowanie strony wody pitnej z rur miedzianych
Zakres dostawy: 100 l zbiornik warstwowy emaliowany • Anoda prądowa • Kurek spustowy • Czujnik zbiornika

Zbiornik warstwowy dla ModuVario NT
100 litrów

Numer zamów. 22-1943

Przed zamówieniem zbiornika, należy wyjaśnić z dostawcą wody czy materiał miedziany może być zastosowany w 
instalacji wody pitnej.

ModuVario NT, 160 litrowy zbiornik wody pitnej

Emaliowany zbiornik ciepłej wody, kompletnie zmontowany i gotowy do podłączenia, z izolacją piankową PUR • 160 
litrowy zbiornik wody pitnej może być ustawiony pod spodem lub po dowolnej stronie T • Zbiornik z anodą prądową 
• Orurowanie strony wody pitnej z rur miedzianych
Zakres dostawy: 160 l zbiornik wody pitnej emaliowany • Anoda prądowa • Kurek spustowy • Czujnik zbiornika

Zbiornik wody pitnej dla ModuVario NT
160 litrów

Numer zamów. 22-1944

Przed zamówieniem zbiornika, należy wyjaśnić z dostawcą wody czy materiał miedziany może być zastosowany w 
instalacji wody pitnej.



96

PL-2170a V1.0 08/2014 Paradigma 2015
© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone.

ModuVario NT

ModuVario NT dla mieszanych obiegów grzewczych

Krótki opis

• Do pracy w trybie niezależnym lub zależnym od powietrza pomieszczenia
• Duża dowolność wyboru zabudowy tzn. moc kotła, wielkość zbiornika oraz rodzaj zabudowy
• Komfortowa regulacja ogrzewania SystaComfort II dla do dwóch mieszanych obiegów grzew-

czych lub jednego nie mieszanego i jednego mieszanego, prowadzona pogodowo

Cechy charakterystyczne

• Wysoka niezawodność pracy długa żywotność dzięki wymiennikowi 
ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego z 10 letnią gwarancją na 
wymiennik ciepła

• Ekstremalnie niska emisja substancji szkodliwych dzięki modulacyjnej 
regulacji

2 mieszane obiegi grzewcze

ModuVario NT
15 kW

ModuVario NT
25 kW

Numer zamów. 22-1975 22-1977

Zakres dostawy

Kocioł kondensacyjny • Wysokosprawna pompa z indeksem efektywności energetycznej (EEI) ≤ 0,23 • 3-drogowy zawór przełączający • Naczynie 
wzbiorcze18 litrów • Regulacja ogrzewania SystaComfort II • Czujniki temperatury

Wskazówka

Układy z 2 obiegami grzewczymi
• Obsługa obydwóch obiegów grzewczych odbywa się poprzez panel obsługi wintegrowany w kotle.
• Przy zainstalowaniu 1-go dodatkowego panelu obsługi (09-7424) w pomieszczeniu mieszkalnym, możemy z tego panelu sterować obydwa 

obiegi grzewcze.
• Przy zainstalowaniu 2 dodatkowych paneli obsługi (09-7424 i 09-7322) w pomieszczeniu mieszkalnym, każdy obieg grzewczy może być stero-

wany oddzielnie. 

Układy z 3 obiegami grzewczymi
• Obsługa wszystkich 3 obiegów grzewczych odbywa się poprzez panel obsługi wintegrowany w kotle.
• Przy zainstalowaniu 1-go dodatkowego panelu obsługi (09-7424) w pomieszczeniu mieszkalnym, możemy z tego panelu sterować pierwszy i 

trzeci obieg grzewczy.
• Przy zainstalowaniu 2 dodatkowych paneli obsługi (09-7424 i 09-7322) w pomieszczeniu mieszkalnym, możemy tutaj przeprowadzać sterowa-

nie drugiego obiegu grzewczego.

• Wintegrowany panel obsługi SystaComfort II nie może być zastosowany jako regulator temperatury pomieszczenia
• Cena, ilustracja i opis patrz rozdział Regulacja – Regulacja ogrzewania SystaComfort II
• Odpowiedni zastaw orurowania do podłączenia ModuVario NT, jak i też zestaw cyrkulacyjny zawierają strony z osprzętem dla ModuVario NT
• Dla dodatkowej rozbudowy o obieg grzewczy, na stronach z osprzętem dla ModuVario NT, znajdują się odpowiednie przyłącza
• Pomoc przy konfigurowaniu zawarta jest w tabeli doboru

Wraz z

wysokosprawną

pompą
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Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej

Osprzęt

ModuVario NT, 100 litrowy zbiornik warstwowy

Emaliowany zbiornik ciepłej wody, kompletnie zmontowany i gotowy do podłączenia, z izolacją piankową PUR • 100 
litrowy zbiornik warstwowy pomimo małej pojemności osiąga wysoki komfort ciepłej wody i jest przez to tak samo 
„mocny“ jak konwencjonalny zbiornik ciepłej wody •  Zbiornik warstwowy może być ustawiony tylko pod spodem 
• Zbiornik z anodą prądową • Orurowanie strony wody pitnej z rur miedzianych
Zakres dostawy: 100 l zbiornik warstwowy emaliowany • Anoda prądowa • Kurek spustowy • Czujnik zbiornika

Zbiornik warstwowy dla ModuVario NT
100 litrów

Numer zamów. 22-1943

Przed zamówieniem zbiornika, należy wyjaśnić z dostawcą wody czy materiał miedziany może być zastosowany w 
instalacji wody pitnej.

ModuVario NT, 160 litrowy zbiornik wody pitnej

Emaliowany zbiornik ciepłej wody, kompletnie zmontowany i gotowy do podłączenia, z izolacją piankową PUR • 160 
litrowy zbiornik wody pitnej może być ustawiony pod spodem lub po dowolnej stronie T • Zbiornik z anodą prądową 
• Orurowanie strony wody pitnej z rur miedzianych
Zakres dostawy: 160 l zbiornik wody pitnej emaliowany • Anoda prądowa • Kurek spustowy • Czujnik zbiornika

Zbiornik wody pitnej dla ModuVario NT
160 litrów

Numer zamów. 22-1944

Przed zamówieniem zbiornika, należy wyjaśnić z dostawcą wody czy materiał miedziany może być zastosowany w 
instalacji wody pitnej.




