ALKON 50

Rugalmas teljesítmény,
maximális éves
hatásfok
ALKON 50

MODELL
névleges
hasznos
teljesítmény
min/max

kondenzációsan

kW

10,12- 49,7

hagyományosan

kW

8,8 - 47,2

hoterhelès

kW

48,5

hatásfok osztály (Direktíva 92/42)

Intelligens technika
Az ALKON 50 egy fali gázkazán,
hatékony kondenzációval (a füstgázból is
h t nyer), kompakt (mélység csak 26,6cm)
és könny használatú. A széles modulációs
tartománynak köszönhet en garantálja a
maximális energia-megtakarítást és a
maximális környezetvédelmet a használat
minden fázisában, mivelhogy a ma
rendelkezésre álló legjobb technikát képviseli.

ALKON 50-rol tömören
HATÁSFOK OSZTÁLY
(Direktíva CEE 92/42 D.L. 660-2).
Hatásfok értékek 108%-ig.
Alacsony NOx kibocsátás 5.OSZTÁLY
(En 486), köszönhet en az égéssel
állandó kapcsolatban lév teljes
el keveréses modulációs ég nek.
Széles modulációs tartomány: 1:5.
H cserél /Kondenzátor alumíniumból
(ALSiMg).
Méretek: magasság 93 cm, szélesség
61,5 cm és csak 26,6 cm mélység.
Egy központi szabályozóval bus-adat
kommunikáción keresztül a kazánok
egymás mellé sorolhatók és
modulációsan szabályozódnak.

év a garancia
Köszönhet en a kazán
különleges felépítésének,
(folyékony gázzal is üzemeltethet )
és a különleges min ségnek és
biztonságnak, az ALKON 50 kazán
kazántestre 5 év a garancia.

Fejlodni, boviteni az
ALKON-nal
Növelheto teljesítmény
Az ALKON 50 kondenzációs kazánok sokféle rendszermegoldást tesznek lehet vé. Az ábrán látható egy tipikus példa:
Az ALKON 50 olyan, mint egy kis vízter gyors generátor,
amely megbízhatóan követi a terhelési eltéréseket,
és közben maximálisan takarékoskodik a f t anyaggal.
De!!!! ...... az ALKON ereje sokszorozható is!
Ha a teljesítményt 400 kW-ig kell növelni, ez is lehetséges
az E8 szabályozó által, amely egy 2 vezetékes bus-rendszeren
keresztül a legkorszer bb módon vezérel maximum 8 kazánt.
Külön ideill hidraulikus kit tartozékok és hitelesített füstelvezet rendszer teszi lehet vé a nagyon magas hatásfokú
energia generátorok gyors összeszerelését igazán kis helyen.

ALKON, a rendszer!
Összkép a modern
kiegészít kr l. Az Unical a
komponensek gazdag sorát bocsátja rendelkezésre, amelyek leegyszer sítik
az összeszerelést és lehet vé
teszik, hogy maximális eredményt kapjunk az átgondolt
tervezés és az alkalmazott
technológia következtében.
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HIDRAULIKUS
LEVÁLASZTÓ

MODELL

ALKON 50

Teljesítmények
HASZNOS TELJESÍTMÉNY névleges / min

kW

47,2 - 8,8

H TERHELÉS

kW

48,5

HASZNOS TELJESÍTMÉNY kondenzációban, névleges / min

%

49,7 - 10,12

HATÁSFOK névleges (100%) terhelésnél kondenzációban

%

102,51

MEGKÖVETELT HATÁSFOK (terhelés 100%) kondenzációban

%

92,7

HATÁSFOK 30% terhelésnél kondenzációban

%

107,69

MEGKÖVETELT HATÁSFOK (terhelés 30%) kondenzációban

%

98,7

HATÁSFOK minimálisra csökkentett terhelésnél kondenzációban

%

109

%

9,1

°C

30 / 85

bar

0,5-7

Hatékonyság
HATÁSFOK KATEGÓRIA (CEE 92/42)

FELÜLNÉZET

Égés
CO2
ALULNÉZET

F TÉSI ÜZEMI H MÉRSÉKLET min / max

Megjegyzés:
R - F tési visszatér
M - F tési el remen
G - Gázcsatlakozás
Sc - Kimenet a kondenzvíz elvezet
szifon felé (alu testb l)
Scf - Kondenzelvezetés
(a füstcs b l)

NYOMÁS A F TÉSI RENDSZERBEN min. / max
MINIMÁLIS csatlakozási dinamikus gáznyomás 10 mbar

mm v.o.

100

kg

50

Súly
NETTÓ SÚLY
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