
centrală murală

Design modern și compact

Lambert Lx este o centrală cu dimensiuni ultra 

compacte. Cu o adâncime de numai 30 cm, 

lăţime de 40 cm si înălţime de 72,5 cm, centrala 

termică Lambert Lx va fi o prezenţă discretă și 

elegantă în spaţiul în care o vei monta.

Ecran LCD 

Cu un design modern și sigur în funcţionare, 

panoul de control digital asigură accesul la toate 

funcţiile centralei. Ecranul LCD afișează 

informaţii complete despre caracteristicile 

funcţionării centralei prin coduri și simboluri 

sugestive. Astfel, poţi verifica sau interveni direct 

în modificarea parametrilor, personalizând 

funcţionarea centralei în cel mai simplu mod. 

Siguranţă 100%

Lambert Lx este echipată cu dispozitive de 

protecţie ce intervin în cazul unor devieri ale 

parametrilor normali de funcţionare. Exploatată 

și întreţinută corect, centrala asigură un grad de 

protecţie de 100%.

Eficienţă energetică de

Eficienţa de              – maximul pentru o centrală 

standard – conduce la un consum scăzut de 

combustibil scutindu-te de costuri substanţiale 

în exploatare.

Lambert Lx
24 kW, tiraj forţat

pe combustibil gazos

Încălzește suprafeţe de până la 
200 mp și furnizează instantaneu 
apă caldă menajeră, în condiţii 
de confort sporit.

★★★

Automatizări de termoreglare, control și 
protecţie pentru confort sporit, economie 
la consumul de gaz și siguranţă maximă.
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informaţii tehnice

d i m e n s i u n i
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Reglaj temperatură
ACM

Reglaj temperatură 
încălzire

PARTENER: marc\ a

I i st m cu pl cere la dispozi ie:
Call Center: 031 229 229 4

Mobil: 0743 176 886  
Fax: 021-310 67 44 

E-mail: office@baxi.ro
Web: www.baxiromania.ro, www.mareadebransare.ro, www.rablalacentrale.ro

Baxi România este parte a Grupului BDR Thermea, entitate formată în cursul anului 2009 prin fuziunea dintre Baxi Group și 
De Dietrich Remeha Group. BDR Thermea ocupă locul 3 la nivel european în industria termotehnică. Baxi România este singurul 
furnizor de pe piaţa autohtonă de profil ce îţi oferă beneficiul de 8 ani garanţie la toate centralele termice marca Baxi pentru ca tu 
să te bucuri de o viaţă fără griji și confort absolut! Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru posibilele greșeli de 
conţinut și își rezervă dreptul ca în urma îmbunătăţirilor tehnologice sau a cererii pieţei să aducă modificări produselor fără nicio 
înștiinţare prealabilă. © 2011 Baxi România S.A. Toate drepturile rezervate. Lambert este marcă a BDR Thermea.
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Înălţime Lăţime
Adâncime = 300 mm
 = 725 mm,  = 400 mm

Eficienţă energetică             (conform directivei europene CE/92/42)

Două schimbătoare de căldură separate pentru încălzire și producere de ACM*

Schimbător secundar (apă caldă menajeră) din plăci de oţel inox

Valvă cu 3 căi acţionată electric

Două domenii posibile de temperatură pentru încălzire: 30-85˚ C (încălzire prin

radiatoare) și 30-45˚ C (încălzire prin pardoseală)

Aprindere graduală electronică și modulare electronică a flăcării

By-pass automat încorporat pentru evitarea supraîncălzirii (se pot utiliza capete 

termostatate pe toate caloriferele)

Panou de comandă cu dispay LCD integrat

Placă electronică Honeywell

Pompă de circulaţie Grundfos cu consum electric redus

Control electronic al temperaturii prin două sonde NTC

Autodiagnoză avansată prin display LCD

Sistem electronic pentru detectarea depunerilor de calcar

Vană de gaz, producţie Honeywell

Funcţie de antiblocare pompă de circulaţie și vană deviatoare

Filtre mecanice integrate pe intrarea apei reci și pe returul instalaţiei termice

Reglare ușoară a parametrilor service, chiar din panoul de comandă al centralei.

Putere termică utilă maximă

Putere termică utilă redusă

Putere termică nominală maximă

Putere termică nominală minimă

Randament la putere nominală

Clasa de eficienţă (CEE/92/42)

Presiune maximă în circuitul hidraulic primar

Capacitate vas de expansiune

Presiune vas de expansiune

Presiune maximă în circuitul hidraulic secundar (ACM*)

Debit minim de ACM*

Debit specific de ACM*

Tip evacuare gaze de ardere

Diametrele conductelor de evacuare gaze de ardere (kit coaxial)

Diametrele conductelor de evacuare gaze de ardere (kit paralel)

Temperatură maximă gaze de ardere

Clasa Nox

Tip de gaz**

Presiune de alimentare circuit gaz Metan – G20

GPL – G30

GPL – G31

Consum gaz metan (G20) la putere nominala

Tensiune de alimentare

Frecvenţă alimentare

Consum mediu

Greutate netă

Dimensiuni Înălţime

Lăţime

Adâncime

Gradul de protecţie la umiditate și praf

Garanţie

kW

kW

kW

kW

%

bar

l

bar

bar

l/min

l/min

mm

mm

°C

mbar

mbar

mbar
3m /h

V

Hz

W

kg

mm

mm

mm

24

9,6

26,5

11

93,6

 

3

6

0,5

8

2,5

10,7

C12-C32-C52- B22

60/100

80/80

140

3

Metan(G20)/GPL(G30/G31)

20

30

37

2,74

230

50

135

38

725

400

300

IPX4D

2 ani

***

* ACM - apă caldă menajeră
** Centrala poate funcţiona pe GPL (Gaz Petrolier Lichefiat). Este necesară intervenţia 

tehnicianului de service pentru adaptarea echipamentului.

http://www.baxiromania.ro,
http://www.mareadebransare.ro,
http://www.rablalacentrale.ro
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