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OPIS OGÓLNY
Gazowy naścienny kocioł grzewczy zasilany gazem ziemnym lub LPG z zamkniętą lub otwartą k o m o r ą spalania.

■ Bitermiczny wymiennik wykonany z miedzi o wysokiej jakości;
■ Modulacja mocy palnika w trybie produkcji CWU i CO;
■ Elektroniczny zapłon;
■ P

Czujnik przepływu wody użytkowej - �usostat;
ojedyncza elektroda zapłonowo jonizacyjna;

■ 
■ Naczynie przeponowe CO;  
■ Regulacja mocy kotła w trybie CO;
■ Zabezpieczenie przed zamrożeniem kotła;
■ Termostat bezpieczeństwa;
■ Automatyczny odpowietrznik;
■ Zawór napełniający, manometr;
■ Presostat minimalnego ciśnienia wody;
■ Panel sterowania z zabezpieczeniem porażeniowym: IP X5D- NOWOŚĆ;
■ Automatyka pogodowa;
■ Przycisk odblokowania/kalibracji/ diagnostyki dla użytkownika;
■ Zabezpieczenie przeciw blokadzie pompy w przypadku braku aktywności kotła przez dłuższy czas; 
■ Obudowa emaliowana farbą epoksydową;
■ Dwa czujniki  NTC dla kontroli temperatury zasilania CO oraz CWU;
■ Autodiagnostyka awarii pracy kotła (10 opisów) wyświetlanych na ekranie LCD;
■  Łatwy dostęp do podzespołów urządzenia – dostęp od frontu;
■  Przyłącze spalin 60/100;
■  Bardzo cicha i kulturalna praca urządzeń.

Opuszczany panel sterowania ułatwiający dostęp do podzespołów kotła:

■
■
■
■
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Zapłon elektroniczny, w wersji jedno- lub dwufunkcyjnej z wymiennikiem bitermicznym lub płytowym do instalacji wewnątrz 
budynków. Wielowariantowość modeli o mocy 18-32 kW

 Pomocniczy papierowy szablon montażowy;  
Opcjonalnie zestaw zaworów odcinających;
Możliwość podłączenia termostatow pokojowych ON/OFF lub modulacyjnych;
Wersja jednofunkcyjna z możliwością podłączenia zasobnika CWU z zaworem trójdrogowym.
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