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ТЕХНОЛОГИЯ:
-  Модулна конструкция тип „шкаф”, вертикален с два топлообменника (мод.101) 

предвиден за каскадно свързване

-  Плътен корпус от боядисана стомана или стомана Инокс AISI 316 (IPX5D) с 

компактни размери, но благодарение на рационално разположените компоненти 

разполага с голямо работно пространство

-  Изолирани колектори за подаващата и връщащата вода от инсталацията и 

колектор за газ, с фланци за лесно инсталиране. Окомплектовани с глухи и свързващи 

фланци

-  Окомплектован с двоен алуминиев топлообменник с висок топлообмен

-  Независими хидравлични кръгове на всеки един топлообменник, свързани към 

общите подаващ и връщащ колектор за отопление със собствени циркулационни помпи

-  Възвратен вентил, към съответните подаващи линии на отделната термична група, 

за правилно хидравлично свързване

-  Възможност да се изолира напълно всеки един модул от инсталацията чрез 

подходящата арматура (възвратен вентил, трипътен кран)

-  Захранване с газ чрез спирателен кран свързан към газовия колектор

-  Горелка с пълно предварително смесване, от керамични плочи и обърнат пламък

-  Електронна микропроцесорна платка с възможност за каскадно свързване и за 

управление чрез датчик за външна температура

-  Потребителски дисплей на всеки един модул, инсталиран фабрично

ПРЕДИМСТВА НА ECONCEPT 51-101:
-  Висока ефективност до 109% (30% Pmax)

-  Гарантирана икономия на енергия, благодарение на кондензната система и на 

възможността за регулиране входната температура в инсталацията според външните 

климатични условия

-  Много ниски вредни емисии (NOx и СО), гарантирани от групата на горене с пълно 

предварително смесване и горелка със син пламък от последно поколение

-  Функцията Master/Slave на електронната платка позволява да се управляват с 

изключителна лекота каскадно свързани котли без използването на други регулатори 

(max 5 котела)

-  Лесно проектиране с възможност да се разпредели мощността според точния 

топлинен товар, желан от потребителя, върху един или повече модула, каскадно 

функциониращи и лесно сглобяеми в едно цяло

-  Каскадна работа

-  Работа и на газ пропан-бутан чрез използването на специален комплект за 

преобразуване – обърнете се към оторизирания сервизен център. Трансформацията е 

свързана с гаранцията на съоръжениято

МОДЕЛ 51 101

Топлинно производство Max

Min

kW

kW

49,8

11,2

99,6

11,2

Полезна топлинна мощност 80°C-60°C

Полезна топлинна мощност 50°C-30°C

Max

Min

Max

Min

kW

kW

kW

kW

48,8

11,0

53,0

12,0

97,6

11,0

106,0

12,0

Ефективност 80°C-60°C

50°C-30°C

Редуциран товар 30%

Pmax %

Pmin %

Pmax %

Pmin %

Pmax %

98,0

98,5

106,4

107,5

109

98,0

98,5

106,4

107,5

109

Клас на ефективност (92/42 EEC)

Клас на емисии NOx 5 5

Работно налягане отопление Max

Min

bar

bar

6

0,8

6

0,8

Степен на защита IP X5D X5D

Тегло (празен котел) kg 124 150

КОД

МЕТАН

Боядисан

0M7LAMXB

Инокс

0M7LAIXB

Боядисан

0M7LCMXB

Инокс

0M7LCIXB

 

СТОЯЩ КОТЕЛ НА КОНДЕНЗАЦИЯ, 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАСКАДНО СВЪРЗВАНЕ ECONCEPT 51-101

КЛИМАТКАСКАДАОТ РАЗСТОЯНИЕ

-10-10
..
CC

ВЪНШЕН

NONOXX

КЛАС 5
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ECONCEPT 51 ECONCEPT 101

ЛЕГЕНДА:

a1 подаваща към отоплителната 

инсталация 3”(PN6 DN80)

a2 връщаща от отоплителната 

инсталация 3”(PN6 DN80)

a3 отвеждане на конденза ø 40 mm

a4 комин ø 80 mm

a5 вход газ 3/4”

ДО
kW

КОЛЕКТОР ДИМНИ 
ГАЗОВЕ
! mm 

150 125

300 160

500 200

АКСЕСОАРИ:

ОПИСАНИЕ КОД

комплект за първия котел: колектор за 

димните газове съставен от колена, 

тапи, сифон, клапи, преходи, розетки и 

скоби

ø 125 041008X0

ø 160 041009X0

ø 200 041010X0

комплект за допълнителен котел: 

колектор за димните газове съставен от 

колена, клапи, преходи, розетки и скоби

ø 125 041020X0

ø 160 041011X0

ø 200 041012X0

комплект коляно 90° М/Ж 

ø 125 041014X0

ø 160 041015X0

ø 200 041016X0

комплект удължител 1m М/Ж

ø 125 041017X0

ø 160 041018X0

ø 200 041019X0

комплект терминал за разделени тръби 

с розетка
ø 80 041013X0

ОПИСАНИЕ КОД

външен датчик 013018X0

шкаф комплект със сепаратор и 

предпазна арматура (без предпазен 

клапан и вентил, прекъсващ 

захранването на газ)

Боядисан 0M700MXB

Инокс 0M700IXB

допълнителен датчик за бойлер 

и/или за подаващата към 

инсталацията при каскадни 

конфигурации с или без хидравличен 

сепаратор

кабел 2 m 1KWMA11W

кабел 5 m 043005X0

комплект за управление на бойлер за битови 

нужди чрез термостат (за котли само на 

отопление)

013017X0

терморегулиране (виж раздел Терморегулиране)


