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ТЕХНОЛОГИЯ:
-  Алуминиев топлообменник с двойна функция на обменник и кондензатор

-  Затворена горивна камера, с обшивка от алуминизирана ламарина

-  Горелка от керамични плочи и обърнат пламък

-  Електронна микропроцесорна платка, с възможност за каскадно свързване, за 

управление чрез външен датчик и дистанционно

-  Дигитално управление с визуализация на температурите на дисплей

-  Контрол за защита на топлообменника срещу термичен шок чрез датчици на 

подаващаща и връщащата линии

-  Сифон за изхвърляне на конденза с тапа за ревизия на борда на котела

-  Хидравлична и електрическа възможност за инсталиране вътре в котела на 

комплект за външен бойлер (помпа и датчик за температурата)

-  За да се улесни реализирането и инсталирането на каскадно свързвани котли са 

налични широка гама от аксесоари

-  За инсталиране и на открито, на места частично защитени до -5°C

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

-  Широк обхват на модулиране: 22%-100%

-  Ниски вредни емисии (NOx и CO), гарантирани от кондензационната технология 

с пълно предварително смесване

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

с изключителна лекота каскадо свързани котли без използването на други 

регулатори (max 5 котела). Забележка: колекторите за димните газове са 

оразмерени за максимално 3 каскадно свързани котли. В случай на 4 и 5 котела не се 

доставят колектори за димните газове

-  Възможно е управление на допълнителен датчик за контрол на температурата на 

общия подаващ колектор или след хидравличния сепаратор за по-добър контрол на 

инсталацията

-  Всеки един модул се комбинира с датчик за външен въздух за автоматично 

регулиране на температурата и дистанционно-програматор

-  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 A

Топлинно производство Max kW 49,8

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

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

Клас на ефективност (92/42 EEC)

Клас на емисии NOx 5

Работно налягане отопление Max

Min

bar

bar

6

0,8

Степен на защита IP X5D

Тегло (празен котел) kg 57

КОД МЕТАН 0M7OAI1B
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