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 - Хидравлични, газови и аксесоари за димни газове за каскадни системи с 2, 3 и 4 модула

 - Топлообменник с предварително сглобени елементи от алуминиево-силициева сплав,

специално проектиран за достигане на максимална ефективност и ниски хидравлични загуби.

 - Нискоемисионна горелка (клас 6 съгласно EN 15502-1) . Котелът може да работи на природен 

газ или пропан-бутан.

 - Предпазна система на термичната група, състояща се от:

       * Двоен сензор (на подаващата и връщащата линии) за постоянно ∆t (настойка от 0 до 60°C);

       * Предпазен сензор на топлообменника  за защита от прегряване, настроен на 95°C;

       * Предпазен сензор за димните газове;

        * Пресостат за налягането на водата, минимално 0,8 bar

 - Хидравлична група (аксесоар), състояща се от два отсекателни вентила (трипътен на 

подаващата линия и двупътен на връщащата) и два типоразмера циркулационни помпи 

(с напор 7 mH2O и 10 mH2O)

 - Засмукване на въздух за горене от помещението и възвратна клапа на контура за димни газове

 - Автоматична конфигурация на "MASTER-SLAVE" система  и възможност за настройка на 

включване и изключване на модулите

 - Вградената електроника може да управлява система с две отопляеми зони и един бойлер за битова 

гореща вода. За повече зони котелът може да работи с външно управление.

 - Сертифицирана система RANGE RATED за адаптиране на произведената топлинна енергия към 

www.klivento.net

ЦЕНОВА ЛИСТА

Кондензационен котел за каскадно свързване
FORCE W

 - Стенен газов кондензационен котел с висока мощност. Подходящ за единичен монтаж или свързване в 

каскада с топлинна мощност до 600 kW.
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 - Сертифицирана система RANGE RATED за адаптиране на произведената топлинна енергия към 

 - Модулите могат да бъдат регулирани дистанционно:

       * По температура и мощност посредством сигнал 0 - 10 Vdc;

       * Предпазен прекъсвач и управляем рестарт;

       * Комуникационен протокол MODBUS и OPENTHERM.

W 60 W80 W 99 W 120 W 150

Max / Min kW 58,0 / 15,0 74,4 / 15,0 96,6 / 19,0 113,0 / 19,0 143,0 / 24,0

Max / Min kW 57 / 14,7 72,9 / 14,7 94,7 / 18,7 110,5 / 18,7 140,0 / 23,6

Max / Min kW 61,5 / 15,7 77,0 / 16,3 100,0 / 20,5 117,0 / 20,5 148,0 / 25,9

80/60°C max% / min% 98,3 / 98,3 98,0 / 98,3 98,0 / 98,3 97,8 / 98,3 97,8 / 98,3

50/30°C max% / min% 104,8 / 108,5 103,5 / 108,5 103,5 / 108,0 103,5 / 108,0 103,5 / 108,0

% 108.6 108.6 108.1 108.1 108.1

6 6 6 6 6

mg/kWh 50 54 39 38 40

Max / Min bar 6 / 0,8 6 / 0,8 6 / 0,8 6 / 0,8 6 / 0,8

l 4.2 4.2 5.6 5.6 6.7

kg 54 54 63 63 73

5 155 лв 5 255 лв 6 060 лв 6 180 лв 6 985 лв

6 186 лв 6 306 лв 7 272 лв 7 416 лв 8 382 лв

Ефективност

Полезна топлинна мощност

в режим 50/30°C

NOx (O2=0%)

Ефективност при 30% частичен товар

Водно съдържание

NOx клас

Работно налягане

Номинална топлинна мощност

Модел

Полезна топлинна мощност

в режим 80/60°C

 нуждите на системата, по този начин се увеличава ефективността и се защитават механичните части

Нетно тегло

Цена без ДДС

Цена с ДДС
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Код
Цена

без ДДС

Цена

с ДДС

042070X0 573.00 лв. 687.60 лв.

042071X0 633.00 лв. 759.60 лв.

042072X0 434.00 лв. 520.80 лв.

Предпазна колекторна група (DN65, PN16) 042075X0 811.00 лв. 973.20 лв.

042074X0 1 115.00 лв. 1 338.00 лв.

Комплект фланци (за колекторен кит) 042073X0 299.00 лв. 358.80 лв.

Монтажна рамка (за първия котел от каскадата) 042076X0 320.00 лв. 384.00 лв.

Монтажна рамка разширение (за всеки следващ котел от каскадата) 042077X0 202.00 лв. 242.40 лв.

Хидравличен сепаратор (до 300 kW) 042078X0 1 763.00 лв. 2 115.60 лв.

Инсталационен комплект за хидравличен сепаратор до 300kW 042079X0 446.00 лв. 535.20 лв.

Хидравличен сепаратор (до 600 kW) 042080X0 2 585.00 лв. 3 102.00 лв.

Инсталационен комплект за хидравличен сепаратор до 600kW 042081X0 446.00 лв. 535.20 лв.

Комплект за управление на бойлер с термостат 013017X0 28.00 лв. 33.60 лв.

Температурна сонда за БГВ или за инсталацията с 2 m кабел 1KWMA11W 17.00 лв. 20.40 лв.

Температурна сонда за БГВ или за инсталацията с 5 m кабел 043005X0 22.00 лв. 26.40 лв.

Външен датчик 013018X0 22.00 лв. 26.40 лв.

Терминал за димни газове Ø100 1KWMA29K 25.00 лв. 30.00 лв.

Редукция за димни газове Ø80/Ø100 mm 041090X0 35.00 лв. 42.00 лв.

Сифон за кондензат (на коминната система) 041091X0 71.00 лв. 85.20 лв.

PPS колекторен кит за димни газове на каскадни системи 041092X0 208.00 лв. 249.60 лв.

PPS коляно 90° за димни газове Ø80 mm 1KWMA01W 19.00 лв. 22.80 лв.

PPS коляно 90° за димни газове Ø100 mm 041077X0 38.00 лв. 45.60 лв.

PPS удължение 0,5 m Ø 100 mm MF 041072X0 25.00 лв. 30.00 лв.

PPS удължение 1 m Ø 80 mm MF 1KWMA83W 21.00 лв. 25.20 лв.

PPS удължение 1 m Ø 100 mm MF 041073X0 41.00 лв. 49.20 лв.

Електронна помпа - напор 7 mH2O

Електронна помпа - напор 10 mH2O

Хидравличeн комплект (двупътен и трипътен отсекателен вентил, възвратна 

клапа)

Колекторен комплект за присъединяване на единичен котел и каскади (водни 

връзки DN65, връзка газ DN40, кондензат)

АКСЕСОАРИ
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