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KÖBER LTD DUMBRAVA ROSIE Vaduri е производител 
на газови котли за стенен монтаж с марка MOTAN. Ние 
сме румънска компания, част от KÖBER /Кобер/ груп, 
която е индустриална група, с добре позиционирани 
пазарни цени. Целта на KÖBER /Кобер/ груп е да се 
доближи до клиентите, с разбиране към техните 
нужди и да предложи правилното решение за всеки 
конкретен клиент. Познавайки нуждите на нашите 
клиенти, ние правим сериозни инвестиции в 
изследвания и разработки, за да осигурим широка 
гама от продукти с високо качество. KÖBER /Кобер/ 
груп разполага с широка гама от комбинирани котли, 
изработени от материали с високо качество в 
съответствие с най-високите стандарти в тази 
индустрия. Предлагаме и двата вида газови котли: 
кондензни и конвенционални. KÖBER /Кобер/ груп 
работи с всяка част от веригата за доставки - търговци 
на едро, инсталатори, специалисти, организации, 
както и крайния потребител, за да достави топлина и 
топла вода в домовете и предприятията на много 
клиенти по целия свят.

За нашите инсталатори провеждаме 
периодични обучения и професионална 
техническа подготовка. KÖBER /Кобер/ 
груп обучава инсталатори в различни 
държави. Нашата база с резервни части 
и достъпът до данните чрез мрежата, 
също е важна част от клиентското 
обслужване. За крайният потребител е
осигурена отлична гаранционна 
програма и следпродажбено 
обслужване. Системата за контрол на 
качеството в нашата компания е в 
съответствие с ISO 90001:2015, част от 
сертификата на DNVGL. Съблюдавайки 
нормите и разпоредбите в съответния 
стандарт, ние изпълняваме качествено 
всеки производствен процес. Всички 
газови котли за стенен монтаж с марка 
Мотан притежават Сертификат за 
изпитване СЕ, в съответствие с нормите 
на Европейския Съюз. Безопасността на 
котлите МОТАН е сертифицирана от 
румънска лаборатория /ISCIR CERT 
Държавната инспекция за котли и 
подемно оборудване – това е 
единствения сертифициращ орган на 
територията на Румъния/ и Британският 
институт по стандартизация /BSI/, 
Великобритания.



Произведени от клон
 KOBER Vaduri.

Легенда:

Румъния, 
Алжир, 
Армения, 

Австрия, 
Азърбайджан, 
България, 

Грузия, 
Германия, 
Гърция, 

Йордания, 
Иран, 
Италия, 

Латвия, 
Литва, 
Пакистан, 

Молдова, 
Словакия, 
Украйна.

Защита на околната среда

Понастоящем, газовите котли за стенен монтаж
 МОТАН се продават в 18 държави:

Страни, в които се предлагат 
газови котли, произведени от 
клон KOBER Vaduri.

Легенда:

За нас
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Ние полагаме постоянни усилия за опазването на 
околната среда. Следвайки протокола Киото 
20-20-20 за ограничаване на вредните емисии, E
вропейската комисия се стреми към 
приложението на устойчиви енергийни планове. 
В обяснение на горното, 20% намаление на 
вредните изходящи емисии и трансформирането 
им в безвредни, намаление с 20% на 

консумацията на ел. енергия, и 20% от 
стойностите в директивата на ЕС за 
възобновяема енергия. В съответствие с 
гореупоменатото, газовите котли за стенен 
монтаж с марка МОТАН, серии МКDens и 
GREEN са в съответствие с изискванията на 
Директива 2009/125/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.
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Продуктов код: C38GC25, C38GC29, C38GC35

КОНДЕНЗНИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ 25 kW, 29 kW, 35 kW

Ефективност
до 106% и 

коефициент на 
модулация 1:10.

Енергийно 
ефективен.

Циркулационна 
помпа с ниска 
ел. консумация.

Увеличен 
втори 

топлообменник
 с 26 платна.

Бронзов 
хидроблок 
и тръби от 

неръждаема 
стомана.

LCD екран

Ефективност. Кондензна технология.

Ефективност клас А

Комфорт Битова 
Гореща Вода

- 4 звезди

– 3 звезди 

/Директива 2009/125/ЕО/

Вредни емисии - 
азотни оксиди (Nox) 
– клас 5

/ ЕN 13203/

ПРЕДИМСТВА:

*Най-продавания модел от котлите МОТАН
*Природосъобразен - по време на работа 
освобождава значително намалени количества 
вредни емисии от Nox, CO и C02 клас Nox5;
* Проектиран и произведен за експлоатация с 
максимална ефективност и икономичност 
според последните изисквания на Европейско 
законодателство – циркулационна помпа с 
нисък разход на ел. енергия;
* Датчик за налягане - осигурява интелигентна 
защита срещу повишено или ниско налягане;
* Възможността за свързване на хроно-термостат, 
панел за дистанционно управление 
и / или външна температурна сонда;
*Максимална ефективност: Котлите работят в 
кондензна система в диапазона 5-25kW, 
5-29kw, 5-35kW - КЛАС. А в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕС) № 811 - на 
Комисията 814/2013, за прилагане на Директива 
2009/125 / ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета;
* Главен топлообменник, изработен от 
неръждаема стомана;
*Високо ниво на комфорт в режим 
БГВ /битова гореща вода/: увеличен втори 
топлообменник с 26 плочи, класифициран 
с 3 звезди (EN 13203) за БГВ комфорт;
* Функция за вентилация на инсталацията - 
циркулационната помпа може да работи 
отделно от цикъла на горене, с цел улесняване 
вентилацията на инсталацията.
* Контролен панел с LCD екран, с развит 
графичен интерфейс и бутони за превключване;
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ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

В кондензните котли MKDENS25, MKDENS29, MKDENS35 са интегрирани 
компоненти с най-високо качество:

Име: MKDens25  MKDens29  MKDens35  
Тип C38GC25  C38GC29  C38GC35  

Газова категория I2H (GN - G20)  
Циркулация/ течение 

 
  

нетен мин. / 
макс. топлинен 

 
G20 

 
kW 

 
2,8/26,7 

 
3,0/30,6 

 
3,5/33,9 

поток -  
отопление  

Макс.използваема
мощност 

(80/60 ° C)  

 
G20 

 
kW 

 
25,6 

 

 
28,3 

 

 
32,8 

 
Макс.използваема

мощност 
(50/30 ° C) 

 
G20 

 
kW 

 
28,2 

 
32,4 

 

 
35,8 

 
Изходна 

мощност при 
номинална 
топлинна 

мощност при 
80/60 ° C  

 
 

G20 

 
 

% 

 
 

97 

 
 

97 

 
 

97 

Изходна 
мощност при 
номинална 
топлинна 

мощност при 
50/30 ° C  

 
 

G20 

 
 

% 

 
 

106 

 
 

106 

 
 

106 

Макс.номинален
разход на 

гориво  

G20  
MC / ч 

 
2,8 

 

 
3 

 
3,5 

Сезонна енергийна ефективност на 
отопление в активен режим (%), ηs 

91 91 91 

 

Налягане на газ  
GN (след 

регулатор) 
20 mbar (max. 25 mbar, min. 17 mbar)  

GN макс. 
допустим 

 35 mbar 
 

 
 
 
 

Отоплителна 
верига  

Налягане върху 
отоплителния 

кръг 

 
минимум 0,8 бара - максимум 3 бара  

Диапазон за 
регулиране на 
температурата 

 
30÷80 °C  

Диапазон за 
регулиране на 

температурата - 
система за 

подово 
отопление 

 
 

15÷45 °C  

Верига за БГВ

Максимално 
налягане върху 
веригата за БГВ 

 
8 бара 

Диапазон на 
регулиране на 
температурата 

БГВ 

30÷60 °C

 

Температурен 
режим на БГВ 70 °C

 

Комфортна БГВ 
EN 13203 ***

 
***

 
***

 

Дебит на битова 
БГВ

Δ t=30 °C *12 l / min  
ограничител на 

дебита
 

 
 

13,1 л/мин 

 
 

15,7л/мин 

 
 

17л/мин 

захранване
 

~230VAC/50 Hz 

Оценена 
сила 81 W

 
81 W

 
81 W

 

Конструктивни 
характеристики

Височина 722 mm 722 mm 722 mm 
Ширина 415 mm 415 mm 415 mm 

Дълбочина 330 mm 386 mm 386 mm 
Височина с 
монтиран 

коляно 
860 mm

 
860 mm

 
860 mm

 

Тегло ~35 kg ~36 kg ~36 kg 
Основен 

капацитет на 
топлообменника

 
~1,4л  

 
~1,6л 

 
~1,8л 

ВР
ЪЗ

КИ
 

Вход, изход за 
отопление 

 
3/4‘’ 

Вход за студена 
вода, подаване 

БГВ  

 
 1/2'’

 

Доставка на газ 3/4‘’ 
Мембранен 

разширителен 
съд 

 
7л 

 
7л 

 
7л 

Температура на димните газове 
(температура 30 ° C връщане) 

~59 °C ~49 °C ~69 °C 

Защитен клас Class IP40 
Информативни 

стойности 
Препоръчителни
ят максимален 

обем вода в 
котела 

 
200 л 

 
200 л 

 
200 л 

 
 

(**)  Котелът е оборудван със стандартен коаксиален комплект за изходящи газове, 1 м. 
Комплектът за двойна коминна система е наличен като аксесоар при допълнителна заявка . 

Принудително, Кондензно 

Електрически 
характеристики

© Кондензен топлообменник CIRCOND - VALMEX (Италия);
© Циркулационна помпа Grundfos (Дания);
© Газов клапан SIT (Италия);
© Вграден вентилатор на дюзата за газ и въздух SIT (Италия);
© Месингов хидроблок Fugas (Италия);
© Предпазен клапан Kramer (Италия);

СПИСЪК на аксесоари и други продукти на MOTAN, СЪВМЕСТИМИ С кондензни газови 
котли MKDENS25, MKDENS29, MKDENS35:

Наименование на продукта:

Водосъдържател за съхранение BAT2OL-ERP
Смарт стаен термостат HT500 - WiFi
WiFi Стаен термостат MOTAN HT220S SET 
Стаен термостат MOTAN HT220S 

Каскаден модул KOBER 
ФИЛТЪР С ТРАНСФОРМАТОР - 3A
ФИЛТЪР без ТРАНСФОРМАТОР - 3A
ФИЛТЪР без ТРАНСФОРМАТОР - 6А
Датчик за външна температура, тип N10

Коаксиална коминна тръба отработени газове 
60/100 CT , кондензни котли
Двойна коминна тръба отработени газове D80 
CT, кондензни котли 
Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли
Адаптер Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли

Удължение 0,5 60/100 CT , кондензни котли
Удължение  1M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 1.5M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение  0,5M D80 CT, кондензни котли 
Удължение 1M D80 CT , кондензни котли
90° коляно /огъната тръба 60/100 удължение CT , 

Водосъдържател за
съхранение 
BAT2OL-ERP

Смарт 
Стаен 
термо-

стат 
HT500
- WiFi

 

  

 
Стаен термостат 
MOTAN HT220S
 

Каскаден модул 
Kober

WiFi стаен термостат 
MOTAN HT220S SET

  

ФИЛТЪР С 
ТРАНСФОРМА-
ТОР - 3A

 ФИЛТЪР без
ТРАНСФОРМАТОР - 6A

Покривна 
вертикална 
коминна тръба 
отработени 
газове 60/100 CT , 
кондензни котли 

Двойна коминна тръба 
отработени газове D80 CT, 

кондензни котли  

В новите кондензни 
топлообменници за котли 
MKDens25, MKDens29, MKDens35 
е интегрирана и компактна 
група, представляваща намотка 
от неръждаема стомана с овално 
сечение. Топлообменниците са 
съставени от горивна камера, 
кондензна зона и метален диск, 
защитени със силиконово 
керамично влакно, което 
разделя двете области. Изборът 
на производителя да използва 
серпентинен топлообменник, 
включително връзки вход/изход, 
има следните предимства: 

Намалява се натрупването на мръсотия и отпадъци; 
Равномерно разпределение на дебитът в тръбата, 
осигурявайки правилен топлопренос. Минимален 
брой компоненти за разделяне на производството и 
монтажа.Постоянна скорост на водата през дълъг 
жизнен цикъл на изделието. Заваръчният процес се 
свежда до минимум – важен фактор в 
съотношението качество и цена. Това гарантира 
високоефективен и здрав продукт, минимизиращ 
корозионния процес. Кръгът е оптимизиран и това 
допринася за редуциране спада на налягането.



Увеличен 
втори 

топлообменник
 с 26 платна.

Бронзов 
хидроблок 
и тръби от 

неръждаема 
стомана.

LCD екран
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Ефективност клас А

Комфорт Битова 
Гореща Вода

- 4 звезди

– 3 звезди 

/Директива 2009/125/ЕО/

Вредни емисии - 
азотни оксиди (Nox) 
– клас 5

/ ЕN 13203/

 ПРЕДИМСТВА:
*Един от най-продаваните  модел от котлите МОТАН
*Природосъобразен - по време на работа 
освобождава значително намалени количества 
вредни емисии от Nox, CO и C02 клас Nox5;
* Проектиран и произведен за експлоатация с 
максимална ефективност и икономичност 
според последните изисквания на Европейско 
законодателство – циркулационна помпа с 
нисък разход на ел. енергия;
* Датчик за налягане - осигурява интелигентна 
защита срещу повишено или ниско налягане;
* Възможността за свързване на хроно-термостат, 
панел за дистанционно управление 
и / или външна температурна сонда;
*Максимална ефективност: котелът работи 
в кондензационна система в диапазона 
5-25 kW - КЛАС ЗА ЕФЕКТИВНОСТ - 4 звезди 
(директива 92 / 42 / ЕО) и КЛАС А в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕС) № 811 - на 
Комисията 814/2013, за прилагане на Директива 
2009/125 / ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета;

* Главен топлообменник, изработен от 
неръждаема стомана;

*Високо ниво на комфорт в режим 
БГВ /битова гореща вода/: увеличен втори 
топлообменник с 26 плочи, класифициран 
с 3 звезди (EN 13203) за БГВ комфорт;
* Функция за вентилация на инсталацията - 
циркулационната помпа може да работи 
отделно от цикъла на горене, с цел улесняване 
вентилацията на инсталацията.
* Контролен панел с LCD екран, с развит 
графичен интерфейс и бутони за превключване;

Продуктов код: C38GC25-P
КОНДЕНЗЕН ГАЗОВ КОТЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ 25 kW
Ефективност. Кондензна технология.

Ефективност
до 106% и 

коефициент на 
модулация 1:10.

 Енергийно 
ефективен. 

Циркулационна 
помпа с ниска 
ел. консумация.

Увеличен 
втори 

топлообменник
 с 26 платна. LCD екран



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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В кондензните котли MKDENS25-P са интегрирани
 компоненти с най-високо качество:

C38GC25-P
MKDENS25-P

принудителна тяга

97%

106%
25,6 kW

2,8 / 26,7 kW

20 mbar

0,8- 3,5 bar

 0,2 -8 bar

30 до 80 °C

 15 до 45 °C 
30 -55 °C 
(60°C комфортна температура на БГВ)

30 - 55 °C

 13,1  l /min

712

415
330

   860
35kg

1.4 литра

 3/4"

1/2"

 3/4"

7 литра 
D100/D60; Dual D80 **

Коаксиална – макс. 3m**

Dual - макс. 5m**

~230V/50Hz

 90W

 IP 40
Т   59 °

Тип                                                                                                                                       
Търговско наименование                                                                                                  

Ефективност, звезди (Дир. 92/42/EО) 

Категория ГАЗ, която трябва да се използва
Вид комин – принудителна тяга

Клас Nox  (естествени газове)                                                                                                5
Изходна мощност при номинална топлинна
мощност при температура 80°/60°C  
Изходна мощност при номинална топлинна 
мощност при температура 50°/30°C  
Максимална използвана мощност (80°/60°C)  

Нетен максимален топлинен поток – режим отопление 

Налягане ГАЗ (при регулатора) 

Максимално налягане, термичен кръг 

Максимално налягане, Битова Гореща вода кръг 

Температурен интервал за настройка, термичен кръг 

Температурен интервал за настройка, термичен кръг – 
система за подово отопление 

Температурен интервал за настройка, БГВ кръг 
Температура БГВ, режим моментно подгряване 

Поток от битова гореща вода,  delta t = 30 °C 

Височина, mm 

Ширина, (mm) 
Дълбочина (mm) 

Височина с инсталирана колянна връзка 
Тегло
Обем на основния топлообменник 

Връзки

К
он

ст
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ха
р

ак
те
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и

ст
и

ка

Изход термален кръг  
Вход студна вода /Изход гореща вода 

Вход Газ 

Разширителен съд с мембрана, обем  
Тип система изходящи газове  

Дължината на тръбата за 
изходящи /отработени/ газове/ 

Характеристики на
 електрическата част

Мощност 

Номинална мощност 

Ел. защита, клас  

Температура на изходящите /отработени/ газове 

** Котелът е оборудван със стандартен коаксиален комплект за изходящи газове, 1 м. 
Комплектът за двойна коминна система е наличен като аксесоар при допълнителна заявка .

© Кондензен топлообменник CIRCOND - VALMEX (Италия);
© Циркулационна помпа Grundfos (Дания);
© Газов клапан SIT (Италия);
© Вграден вентилатор на дюзата за газ и въздух SIT (Италия);
© Месингов хидроблок Fugas (Италия);
© Предпазен клапан Kramer (Италия);

СПИСЪК на аксесоари и други продукти на MOTAN СЪВМЕСТИМИ С кондензни котли MKDENS25-P:

Наименование на продукта:

Каскаден модул KOBER 
ФИЛТЪР С ТРАНСФОРМАТОР - 3A
ФИЛТЪР без ТРАНСФОРМАТОР - 3A
ФИЛТЪР без ТРАНСФОРМАТОР - 6А
Датчик за външна температура, тип N10

Коаксиална коминна тръба отработени газове 
60/100 CT , кондензни котли
Двойна коминна тръба отработени газове D80 
CT, кондензни котли 
Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли
Адаптер Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли

Удължение 0,5 60/100 CT , кондензни котли
Удължение  1M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 1.5M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение  0,5M D80 CT, кондензни котли 
Удължение 1M D80 CT , кондензни котли

Водосъдържател за
съхранение BAT2OL-ERP

Смарт 
Стаен 
термо-

стат 
HT500
- WiFi

 

 
 

 

Стаен 
термостат 
MOTAN HT220S
 

Каскаден модул 
Kober

  ФИЛТЪР С 
ТРАНСФОРМАТОР - 3A

ФИЛТЪР без 
ТРАНСФОРМАТОР - 6A

Покривна 
вертикална 
коминна тръба 
отработени 
газове 60/100 CT , 
кондензни котли 

Двойна коминна тръба 
отработени газове D80 CT, кондензни котли  

WiFi стаен 
термостат 
MOTAN 
HT220S SET

Намалява се натрупването на мръсотия и 
отпадъци; Равномерно разпределение на дебитът 
в тръбата, осигурявайки правилен топлопренос. 
Минимален брой компоненти за разделяне на 
производството и монтажа. Постоянна скорост на 
водата през дълъг жизнен цикъл на изделието. 
Заваръчният процес се свежда до минимум – 
важен фактор в съотношението качество и цена. 
Това гарантира високоефективен и здрав продукт, 
минимизиращ корозионния процес. Кръгът е 
оптимизиран и това допринася за редуциране 
спада на налягането.

Новият кондензен топлообменник 
за котел MKDens25-P е 
интегрирана и компактна група, 
представляваща намотка от 
неръждаема стомана с овално 
сечение. Топлообменниците са 
съставени от горивна камера, 
кондензна зона и метален диск, 
защитени със силиконово 
керамично влакно, което разделя 
двете области. Изборът на 
производителя да използва 
серпентинен топлообменник, 
включително връзки вход/изход, 
има следните предимства:

Водосъдържател за съхранение BAT2OL-ERP
Смарт стаен термостат HT500 - WiFi
WiFi Стаен термостат MOTAN HT220S SET 
Стаен термостат MOTAN HT220S 
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В полукондензните котли GREEN24 са интегрирани
 компоненти с най-високо качество:

С38GV24-P
GREEN24

принудителна тяга

97%

104%
23kW

25 kW

20 mbar

0,8 - 3 bar

30 до 80 °C

 15 до 45 °C 
30 -55 °C 
(60°C комфортна температура на БГВ)

30 - 55 °C

 11,5 l /min

761

430
391

910
34kg

1.4 литра

 3/4"

1/2"

 3/4"

7 литра 
Coaxial D80 **

Коаксиална – макс. 3m**

~230V/50Hz

 90W

 IP 40
Т   60 °

Тип                                                                                                                                       
Търговско наименование                                                                                               

Ефективност, звезди (Дир. 92/42/EО) 

Категория ГАЗ, която трябва да се използва
Вид комин – принудителна тяга

Клас Nox  (естествени газове)                                                                                               3
БГВ ефективност                                                                                                                       А
Отпл. верига ефективност                                                                                                     B

Изходна мощност при номинална топлинна
мощност при температура 80°/60°C  
Изходна мощност при номинална топлинна 
мощност при температура 50°/30°C  
Максимална използвана мощност (80°/60°C)  

Нетен максимален топлинен поток – режим отопление 

Налягане ГАЗ (при регулатора) 

Максимално налягане, термичен кръг 

Температурен интервал за настройка, термичен кръг 

Температурен интервал за настройка, термичен кръг – 
система за подово отопление 

Температурен интервал за настройка, БГВ кръг 
Температура БГВ, режим моментно подгряване 

Поток от битова гореща вода,  delta t = 30 °C 

Височина, mm 

Ширина, (mm) 
Дълбочина (mm) 

Височина с инсталирана колянна връзка 
Тегло
Обем на основния топлообменник 

Връзки

К
он
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Изход термален кръг  
Вход студна вода /Изход гореща вода 

Вход Газ 

Разширителен съд с мембрана, обем  
Тип система изходящи газове  

Дължината на тръбата за 
изходящи /отработени/ газове/ 

Характеристики на
 електрическата част

Мощност 

Номинална мощност 

Ел. защита, клас  

Температура на изходящите /отработени/ газове 

** Котелът е оборудван със стандартен коаксиален комплект за изходящи газове, 1 м. 
Комплектът за двойна коминна система е наличен като аксесоар при допълнителна заявка .

© Кондензен топлообменник CIRCOND - VALMEX (Италия);
© Циркулационна помпа Grundfos (Дания);
© Газов клапан SIT (Италия);
© Вграден вентилатор на дюзата за газ и въздух SIT (Италия);
© Месингов хидроблок Fugas (Италия);
© Предпазен клапан Kramer (Италия);

СПИСЪК на аксесоари и други продукти на MOTAN 
СЪВМЕСТИМИ С полукондензни котли GREEN24:

Наименование на продукта:

Каскаден модул KOBER 
ФИЛТЪР С ТРАНСФОРМАТОР - 3A
ФИЛТЪР без ТРАНСФОРМАТОР - 3A
ФИЛТЪР без ТРАНСФОРМАТОР - 6А
Датчик за външна температура, тип N10

Коаксиална коминна тръба отработени газове 
60/100 CT , кондензни котли
Двойна коминна тръба отработени газове D80 
CT, кондензни котли 
Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли
Адаптер Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли

Удължение 0,5 60/100 CT , кондензни котли
Удължение  1M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 1.5M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение  0,5M D80 CT, кондензни котли 
Удължение 1M D80 CT , кондензни котли

Водосъдържател за
съхранение BAT2OL-ERP

Смарт 
Стаен 
термо-

стат 
HT500
- WiFi

 

 

 

Стаен 
термостат 
MOTAN HT220S
 

 ФИЛТЪР С 
ТРАНСФОРМАТОР - 3A

ФИЛТЪР без 
ТРАНСФОРМАТОР - 6A

Покривна 
вертикална 
коминна тръба 
отработени 
газове 60/100 CT , 
кондензни котли 

Двойна коминна тръба 
отработени газове D80 CT, кондензни котли  

WiFi стаен 
термостат 
MOTAN 
HT220S SET

Водосъдържател за съхранение BAT2OL-ERP
Смарт стаен термостат HT500 - WiFi
WiFi Стаен термостат MOTAN HT220S SET 
Стаен термостат MOTAN HT220S 

Каскаден модул 
Kober

Продуктов код: C38GV24-P 
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Ефективност клас

Комфорт Битова 
Гореща Вода

- 4 звезди

– 3 звезди 

/Директива 92/42/CEE/

Вредни емисии - 
азотни оксиди (Nox) 
– клас 3

/ ЕN 13203/

ПРЕДИМСТВА:
*Един от най-продаваните модел от котлите МОТАН
*Природосъобразен - по време на работа 
освобождава значително намалени количества 
вредни емисии от Nox, CO и C02 клас Nox5;
* Проектиран и произведен за експлоатация с 
максимална ефективност и икономичност 
според последните изисквания на Европейско 
законодателство – циркулационна помпа с 
нисък разход на ел. енергия;
* Датчик за налягане - осигурява интелигентна 
защита срещу повишено или ниско налягане;
* Възможността за свързване на хроно-термостат, 
панел за дистанционно управление 
и / или външна температурна сонда;
*Максимална ефективност: котелът работи 
в кондензационна система в диапазона 
5-28 kW - КЛАС ЗА ЕФЕКТИВНОСТ - 4 звезди 
(директива 92 / 42 / ЕО) и КЛАС А в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕС) № 811 - на 
Комисията 814/2013, за прилагане на Директива 
2009/125 / ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета;

* Главен топлообменник, изработен от 
неръждаема стомана;

*Високо ниво на комфорт в режим 
БГВ /битова гореща вода/: увеличен втори 
топлообменник с 26 плочи, класифициран 
с 3 звезди (EN 13203) за БГВ комфорт;
* Функция за вентилация на инсталацията - 
циркулационната помпа може да работи 
отделно от цикъла на горене, с цел улесняване 
вентилацията на инсталацията.
* Контролен панел с LCD екран, с развит 
графичен интерфейс и бутони за превключване;

Продуктов код: C34GV28-P
ПОЛУКОНДЕНЗЕН КОТЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ 28 kW
Ефективност. Полуондензна технология.

Ефективност
до 104% 

Увеличен втори 
топлообменник

Енергийно 
ефективен

LCD екран
Котелът е 

предназначен
 за работа с LPG
(по желание може да 
бъде поръчан с LPG 

двойка за адаптиране)
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В полукондензните котли GREEN28 са интегрирани
 компоненти с най-високо качество:

С38GV28-P
GREEN28

принудителна тяга

97%

104%
27 kW

29 kW

20 mbar

0,8 - 3 bar

30 до 80 °C

 15 до 45 °C 
30 -55 °C 
(60°C комфортна температура на БГВ)

35 - 55 °C

 13,5 l /min

761

430
391

910
35kg

1.4 литра

 3/4"

1/2"

 3/4"

7 литра 
Coaxial D100 **

Коаксиална – макс. 3m**

~230V/50Hz

 90W

 IP 40
Т   60 °

Тип                                                                                                                                       
Търговско наименование                                                                                               

Ефективност, звезди (Дир. 92/42/EО) 

Категория ГАЗ, която трябва да се използва
Вид комин – принудителна тяга

Клас Nox  (естествени газове)                                                                                               3
БГВ ефективност                                                                                                                       А
Отпл. верига ефективност                                                                                                     B

Изходна мощност при номинална топлинна
мощност при температура 80°/60°C  
Изходна мощност при номинална топлинна 
мощност при температура 50°/30°C  
Максимална използвана мощност (80°/60°C)  

Нетен максимален топлинен поток – режим отопление 

Налягане ГАЗ (при регулатора) 

Максимално налягане, термичен кръг 

Температурен интервал за настройка, термичен кръг 

Температурен интервал за настройка, термичен кръг – 
система за подово отопление 

Температурен интервал за настройка, БГВ кръг 
Температура БГВ, режим моментно подгряване 

Поток от битова гореща вода,  delta t = 30 °C 

Височина, mm 

Ширина, (mm) 
Дълбочина (mm) 

Височина с инсталирана колянна връзка 
Тегло
Обем на основния топлообменник 

Връзки

К
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Изход термален кръг  
Вход студна вода /Изход гореща вода 

Вход Газ 

Разширителен съд с мембрана, обем  
Тип система изходящи газове  

Дължината на тръбата за 
изходящи /отработени/ газове/ 

Характеристики на
 електрическата част

Мощност 

Номинална мощност 

Ел. защита, клас  

Температура на изходящите /отработени/ газове 

** Котелът е оборудван със стандартен коаксиален комплект за изходящи газове, 1 м. 
Комплектът за двойна коминна система е наличен като аксесоар при допълнителна заявка .

© Кондензен топлообменник CIRCOND - VALMEX (Италия);
© Циркулационна помпа Grundfos (Дания);
© Газов клапан SIT (Италия);
© Вграден вентилатор на дюзата за газ и въздух SIT (Италия);
© Месингов хидроблок Fugas (Италия);
© Предпазен клапан Kramer (Италия);

СПИСЪК на аксесоари и други продукти на MOTAN 
СЪВМЕСТИМИ С кондензни котли GREEN28:

Наименование на продукта:

Каскаден модул KOBER 
ФИЛТЪР С ТРАНСФОРМАТОР - 3A
ФИЛТЪР без ТРАНСФОРМАТОР - 3A
ФИЛТЪР без ТРАНСФОРМАТОР - 6А
Датчик за външна температура, тип N10

Коаксиална коминна тръба отработени газове 
60/100 CT , кондензни котли
Двойна коминна тръба отработени газове D80 
CT, кондензни котли 
Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли
Адаптер Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли

Удължение 0,5 60/100 CT , кондензни котли
Удължение  1M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 1.5M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение  0,5M D80 CT, кондензни котли 
Удължение 1M D80 CT , кондензни котли

Водосъдържател за
съхранение BAT2OL-ERP

Смарт 
Стаен 
термо-

стат 
HT500
- WiFi

 

 
 

 

Стаен 
термостат 
MOTAN HT220S
 

  ФИЛТЪР С 
ТРАНСФОРМАТОР - 3A

ФИЛТЪР без 
ТРАНСФОРМАТОР - 6A

Покривна 
вертикална 
коминна тръба 
отработени 
газове 60/100 CT , 
кондензни котли 

Двойна коминна тръба 
отработени газове D80 CT, кондензни котли  

GREEN28

Водосъдържател за съхранение BAT2OL-ERP
Смарт стаен термостат HT500 - WiFi
WiFi Стаен термостат MOTAN HT220S SET 
Стаен термостат MOTAN HT220S 

WiFi стаен 
термостат 
MOTAN 
HT220S SET

Каскаден модул 
Kober
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Ефективност клас А

Nox  клас 5

Размери и позиция на монтаж:

Кондензен
котел само за 
отопление

- 4 звезди

/Директива 92/42/CEE/

С трипътен вентил

ПРЕДИМСТВА:
*Един от най-продаваните  модел от котлите МОТАН
*Природосъобразен - по време на работа 
освобождава значително намалени количества 
вредни емисии от Nox, CO и C02 клас Nox5;
* Проектиран и произведен за експлоатация с 
максимална ефективност и икономичност 
според последните изисквания на Европейско 
законодателство – циркулационна помпа с 
нисък разход на ел. енергия;
* Датчик за налягане - осигурява интелигентна 
защита срещу повишено или ниско налягане;
* Възможността за свързване на хроно-термостат, 
панел за дистанционно управление 
и / или външна температурна сонда;
*Максимална ефективност: котелът работи 
в кондензационна система в диапазона 
5-35 kW - КЛАС ЗА ЕФЕКТИВНОСТ - 4 звезди 
(директива 92 / 42 / ЕО) и КЛАС А в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕС) № 811 - на 
Комисията 814/2013, за прилагане на Директива 
2009/125 / ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета;

* Главен топлообменник, изработен от 
неръждаема стомана;

*Високо ниво на комфорт в режим 
БГВ /битова гореща вода/: увеличен втори 
топлообменник с 26 плочи, класифициран 
с 3 звезди (EN 13203) за БГВ комфорт;
* Функция за вентилация на инсталацията - 
циркулационната помпа може да работи 
отделно от цикъла на горене, с цел улесняване 
вентилацията на инсталацията.
* Контролен панел с LCD екран, с развит 
графичен интерфейс и бутони за превключване;

Продуктов код: C38GC35-CH1
КОНДЕНЗЕН ГАЗОВ КОТЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ 35 kW, 
САМО ЗА ОТОПЛЕНИЕ, С ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ
Ефективност. Кондензна технология.

Ефективност
до 106% и 

коефициент на 
модулация 1:10.

 Енергийно 
ефективен.

Циркулационна 
помпа с ниска 
ел. консумация.

CIRCOND – 
VALMEX   

топлообменник 
от неръждаема 

стомана LCD екран

Легенда:
А - интекс отоплителна 
верига
B - вход на котела
C - изход на котела
D - доставка на газ
E - входяща студена 
вода



Покривна 
вертикална 
коминна тръба 
отработени 
газове 60/100 CT , 
кондензни котли 
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В кондензните котли MKDENS35-CH1 са интегрирани
 компоненти с най-високо качество:

C38GC35-CH1
MKDENS35-CH1

принудителна тяга

97%

106%
32,8 kW

33 kW

20 mbar

0,8- 3,5 bar

30 до 80 °C

 15 до 45 °C
 
0,8 mc/h 

712

415
390

860
36 kg

1.4 литра

 3/4"

1/2"

 3/4"

7 литра 
D100/D60; Dual D80 **

Коаксиална – макс. 3m**

Dual - макс. 5m**

~230V/50Hz

 90W

 IP 40

Т   69 °

Тип                                                                                                                                      
Търговско наименование                                                                                                  

Ефективност, звезди (Дир. 92/42/EО) 

Категория ГАЗ, която трябва да се използва
Вид комин – принудителна тяга

Клас Nox  (естествени газове)                                                                                                5
Изходна мощност при номинална топлинна
мощност при температура 80°/60°C  
Изходна мощност при номинална топлинна 
мощност при температура 50°/30°C  
Максимална използвана мощност (80°/60°C)  

35,8 kWМаксимална използвана мощност (50°/30°C)  
Нетен максимален топлинен поток – режим отопление 

Налягане ГАЗ (при регулатора) 

Максимално налягане, термичен кръг 

Температурен интервал за настройка, термичен кръг 

Температурен интервал за настройка, термичен кръг – 
система за подово отопление 

Централен отоплителен поток

Височина, mm 

Ширина, (mm) 
Дълбочина (mm) 

Височина с инсталирана колянна връзка 
Тегло
Обем на основния топлообменник 

Връзки

К
он

ст
р
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а 

ха
р
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и

ст
и
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Изход термален кръг  
Вход студна вода /Изход гореща вода 

Вход Газ 

Разширителен съд с мембрана, обем  
Тип система изходящи газове  

Дължината на тръбата за 
изходящи /отработени/ газове/ 

Характеристики на
 електрическата част

Мощност 

Номинална мощност 

Ел. защита, клас  

Температура на изходящите /отработени/ газове 

** Котелът е оборудван със стандартен коаксиален комплект за изходящи газове, 1 м. 
Комплектът за двойна коминна система е наличен като аксесоар при допълнителна заявка .

© Кондензен топлообменник CIRCOND - VALMEX (Италия);
© Циркулационна помпа Grundfos (Дания);
© Газов клапан SIT (Италия);
© Вграден вентилатор на дюзата за газ и въздух SIT (Италия);
© Месингов хидроблок Fugas (Италия);
© Предпазен клапан Kramer (Италия);

СПИСЪК на аксесоари и други продукти на MOTAN СЪВМЕСТИМИ С кондензни котли MKDENS35-CH1:

Наименование на продукта:

Каскаден модул KOBER 
ФИЛТЪР С ТРАНСФОРМАТОР - 3A
ФИЛТЪР без ТРАНСФОРМАТОР - 3A
ФИЛТЪР без ТРАНСФОРМАТОР - 6А
Датчик за външна температура, тип N10

Коаксиална коминна тръба отработени газове 
60/100 CT , кондензни котли
Двойна коминна тръба отработени газове D80 
CT, кондензни котли 
Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли
Адаптер Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли

Удължение 0,5 60/100 CT , кондензни котли
Удължение  1M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 1.5M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение  0,5M D80 CT, кондензни котли 

Смарт 
Стаен 
термо-

стат 
HT500
- WiFi

 

 
 

 

Стаен 
термостат 
MOTAN HT220S
 

  ФИЛТЪР С 
ТРАНСФОРМАТОР - 3A

ФИЛТЪР без 
ТРАНСФОРМАТОР - 6A

Двойна коминна тръба 
отработени газове D80 CT, кондензни котли  

Водосъдържател за БГВ /
битова гореща вода/ 
с една серпентина.

Водосъдържател за съхранение BAT2OL-ERP
Смарт стаен термостат HT500 - WiFi
WiFi Стаен термостат MOTAN HT220S SET 
Стаен термостат MOTAN HT220S 

WiFi стаен 
термостат 
MOTAN 
HT220S SET

Каскаден модул 
Kober

Новият кондензен топлообменник 
за котел MKDens35-CH1 е 
интегрирана и компактна група, 
представляваща намотка от 
неръждаема стомана с овално 
сечение. Топлообменниците са 
съставени от горивна камера, 
кондензна зона и метален диск, 
защитени със силиконово 
керамично влакно, което разделя 
двете области.Изборът на 
производителя да използва 
серпентинен топлообменник, 
включително връзки вход/изход, 
има следните предимства:

Намалява се натрупването на мръсотия и 
отпадъци; Равномерно разпределение на дебитът 
в тръбата, осигурявайки правилен топлопренос. 
Минимален брой компоненти за разделяне на 
производството и монтажа. Постоянна скорост на 
водата през дълъг жизнен цикъл на изделието. 
Заваръчният процес се свежда до минимум – 
важен фактор в съотношението качество и цена. 
Това гарантира високоефективен и здрав продукт, 
минимизиращ корозионния процес. Кръгът е 
оптимизиран и това допринася за редуциране 
спада на налягането.



LCD екран
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Ефективност клас А

Nox клас 5

Размери и позиция на монтаж:

Кондензен
котел само за 
отопление

- 4 звезди

/Директива 92/42/CEE/

без трипътен 
винтил

ПРЕДИМСТВА:
*Един от най-продаваните модел от котлите МОТАН
*Природосъобразен - по време на работа 
освобождава значително намалени количества 
вредни емисии от Nox, CO и C02 клас Nox5;
* Проектиран и произведен за експлоатация с 
максимална ефективност и икономичност 
според последните изисквания на Европейско 
законодателство – циркулационна помпа с 
нисък разход на ел. енергия;
* Датчик за налягане - осигурява интелигентна 
защита срещу повишено или ниско налягане;
* Възможността за свързване на хроно-термостат, 
панел за дистанционно управление 
и / или външна температурна сонда;
*Максимална ефективност: котелът работи 
в кондензационна система в диапазона 
5-35 kW - КЛАС ЗА ЕФЕКТИВНОСТ - 4 звезди 
(директива 92 / 42 / ЕО) и КЛАС А в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕС) № 811 - на 
Комисията 814/2013, за прилагане на Директива 
2009/125 / ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета;

* Главен топлообменник, изработен от 
неръждаема стомана;

*Високо ниво на комфорт в режим 
БГВ /битова гореща вода/: увеличен втори 
топлообменник с 26 плочи, класифициран 
с 3 звезди (EN 13203) за БГВ комфорт;
* Функция за вентилация на инсталацията - 
циркулационната помпа може да работи 
отделно от цикъла на горене, с цел улесняване 
вентилацията на инсталацията.
* Контролен панел с LCD екран, с развит 
графичен интерфейс и бутони за превключване;

Продуктов код: C38GC35-CH2
КОНДЕНЗЕН ГАЗОВ КОТЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ 35 kW, 
САМО ЗА ОТОПЛЕНИЕ, без ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ
Ефективност. Кондензна технология.

Ефективност
до 106% и 

коефициент на 
модулация 1:10.

Енергийно
 ефективен.

Циркулационна 
помпа с ниска 
ел. консумация.

CIRCOND – 
VALMEX 

топлообменник 
от неръждаема 

стомана
LCD екран

Легенда:
А - интекс отоплителна 
верига
B - вход на котела
C - изход на котела
D - доставка на газ
E - входяща студена 
вода
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В кондензните котли MKDENS35-CH2 са интегрирани
 компоненти с най-високо качество:

C38GC35-CH2
MKDENS35-CH2

принудителна тяга

97%

106%
32,8 kW

33 kW

20 mbar

0,8- 3,5 bar

30 до 80 °C

 15 до 45 °C
 
0,8 mc/h 

722

415
390

860
36 kg

1.4 литра

 3/4"

1/2"

 3/4"

7 литра 
Coaxial D100/D60; Dual D80 **

Коаксиална – макс. 3m**

Dual - макс. 5m**

~230V/50Hz

 90W

 IP 40

Т   69 °

Тип                                                                                                                                      
Търговско наименование                                                                                                  

Ефективност, звезди (Дир. 92/42/EО) 

Категория ГАЗ, която трябва да се използва
Вид комин – принудителна тяга

Клас Nox  (естествени газове)                                                                                                5
Изходна мощност при номинална топлинна
мощност при температура 80°/60°C  
Изходна мощност при номинална топлинна 
мощност при температура 50°/30°C  
Максимална използвана мощност (80°/60°C)  

35,8 kWМаксимална използвана мощност (50°/30°C)  
Нетен максимален топлинен поток – режим отопление 

Налягане ГАЗ (при регулатора) 

Максимално налягане, термичен кръг 

Температурен интервал за настройка, термичен кръг 

Температурен интервал за настройка, термичен кръг – 
система за подово отопление 

Централен отоплителен поток

Височина, mm 

Ширина, (mm) 
Дълбочина (mm) 

Височина с инсталирана колянна връзка 
Тегло
Обем на основния топлообменник 

Връзки

К
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Изход термален кръг  
Вход студна вода /Изход гореща вода 

Вход Газ 

Разширителен съд с мембрана, обем  
Тип система изходящи газове  

Дължината на тръбата за 
изходящи /отработени/ газове/ 

Характеристики на
 електрическата част

Мощност 

Номинална мощност 

Ел. защита, клас  

Температура на изходящите /отработени/ газове 

** Котелът е оборудван със стандартен коаксиален комплект за изходящи газове, 1 м. 
Комплектът за двойна коминна система е наличен като аксесоар при допълнителна заявка .

© Кондензен топлообменник CIRCOND - VALMEX (Италия);
© Циркулационна помпа Grundfos (Дания);
© Газов клапан SIT (Италия);
© Вграден вентилатор на дюзата за газ и въздух SIT (Италия);
© Месингов хидроблок Fugas (Италия);
© Предпазен клапан Kramer (Италия);

СПИСЪК на аксесоари и други продукти на MOTAN СЪВМЕСТИМИ С кондензни котли MKDENS35-CH2: 

Водосъдържател за БГВ /
битова гореща вода/ 
с една серпентина.

Смарт 
Стаен 
термо-

стат 
HT500
- WiFi

 

 

 

Стаен 
термостат 
MOTAN HT220S
 

 ФИЛТЪР С 
ТРАНСФОРМАТОР - 3A

ФИЛТЪР без 
ТРАНСФОРМАТОР - 6A

Двойна коминна тръба 
отработени газове D80 CT, кондензни котли  

Покривна 
вертикална 
коминна тръба 
отработени 
газове 60/100 CT , 
кондензни котли 

Наименование на продукта:

Каскаден модул KOBER 
ФИЛТЪР С ТРАНСФОРМАТОР - 3A
ФИЛТЪР без ТРАНСФОРМАТОР - 3A
ФИЛТЪР без ТРАНСФОРМАТОР - 6А
Датчик за външна температура, тип N10

Коаксиална коминна тръба отработени газове 
60/100 CT , кондензни котли
Двойна коминна тръба отработени газове D80 
CT, кондензни котли 
Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли
Адаптер Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли

Удължение 0,5 60/100 CT , кондензни котли
Удължение  1M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 1.5M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение  0,5M D80 CT, кондензни котли 
Удължение 1M D80 CT , кондензни котли

Водосъдържател за съхранение BAT2OL-ERP
Смарт стаен термостат HT500 - WiFi
WiFi Стаен термостат MOTAN HT220S SET 
Стаен термостат MOTAN HT220S 

Каскаден модул 
Kober

WiFi стаен 
термостат 
MOTAN 
HT220S SET

Новият кондензен топлообменник 
за котел MKDens35-CH2 е 
интегрирана и компактна група, 
представляваща намотка от 
неръждаема стомана с овално 
сечение. Топлообменниците са 
съставени от горивна камера, 
кондензна зона и метален диск, 
защитени със силиконово 
керамично влакно, което разделя 
двете области. Изборът на 
производителя да използва 
серпентинен топлообменник, 
включително връзки вход/изход, 
има следните предимства:

Намалява се натрупването на мръсотия и 
отпадъци; Равномерно разпределение на дебитът 
в тръбата, осигурявайки правилен топлопренос. 
Минимален брой компоненти за разделяне на 
производството и монтажа. Постоянна скорост на 
водата през дълъг жизнен цикъл на изделието. 
Заваръчният процес се свежда до минимум – 
важен фактор в съотношението качество и цена. 
Това гарантира високоефективен и здрав продукт, 
минимизиращ корозионния процес. Кръгът е 
оптимизиран и това допринася за редуциране 
спада на налягането.



Продуктов код: BP120
BP120
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Водосъсдържател 
и серпентина 

от неръждаема 
стомана

Сменяема мощност 
в непрекъснат 
режим / макс. 

изходна мощност на 
серпентината/ 35,7 kW

Серпентина от 
неръждаема

 стомана и потапящ 
се ел нагревател с 

мощност 2000W

Oбем на 
водосъсдържателя 120 л 

ПРЕДИМСТВА:
*Водосъдържателят и огънатата /гофрирана/ 
тръба на топлообменника тип серпентина са 
изработени от неръждаема стомана тип 316L, 
а заварките са изпълнени по технологията 
ТИГОВО ЗАВАРЯВАНЕ. Всичко това 
допринася за корозионната устойчивост на 
металите и гарантират дълъг 
експлоатационен живот на изделието, както 
и съответстват на всички установени норми 
за водосъдържател за битова гореща вода.
*Пасивирането на заваръчните шевове е 
също важен елемент при предпазването на 
изделието от корозия.
*Водосъдържателят BP120L DHW с една 
топлообменна серпентина е предназначен 
за производство и съхранение на 
хигиенична гореща вода, комфортно и 
икономично, с възможност за използване на 
енергия от соларни колектори или 
котел/или потопяем ел. нагревател. За да 
бъде експлоатиран, този тип 
водосъдържател трябва да бъде поставен 
вертикално, възможни са подов или стенен 
монтаж.
*Голямата площ /обем/ на топлообменната 
серпентина осигурява равномерно 
подгряване на водата.
*Редуцираните топлинни загуби при 
качествена топлоизолация на 
водосъдържателя се свеждат до 0,129 kW/ 24 

ч.* Производството на БГВ /битова гореща 
вода/ може да се извършва в комбинация 
между подгряване от котел и ел. нагревател.

Размери и позиции за монтаж

Размери и позиции за монтаж

А- Анод А- Долен елемент 
за подгряване 

АС – Извод Студена 
вода  
 

АС – Вход Студена 
вода  
 

TI вход отоплителен 
кръг 

TI клапан източване 

RI изход 
отоплителен кръг 

 

ST маншон температурен датчик

Водосъдържател за БГВ /битова гореща 
вода/ с една серпентина.
Висок БГВ комфорт
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Наименование на продукта

СПИСЪК на аксесоари и други продукти на MOTAN СЪВМЕСТИМИ С водосъдържател за битова гореща вода ВР120:

Водосъдържател за съхранение BAT2OL-ERP
Кондензен котел за стенен монтаж 35kW 
MKDens35-CH1 /с трипътен вентил/
Кондензен котел за стенен монтаж 35kW 
MKDens35-CH2 /без трипътен вентил /
Температурен датчик за котел, тип N10
Температурен датчик за външна температура, 
тип N10

кондензни котли
90° коляно /огъната тръба D 80 удължение CT , 
кондензни котли
45° коляно /огъната тръба 60/100 удължение CT , 
кондензни котли 

 

/с тр

Кондензен котел за стенен монтаж
 35kW MKDens35-CH1

ипътен вентил/ /без трипъте

Кондензен котел за стенен монтаж 
35kW MKDens35-CH2

н вентил/

Вид Водосъдържател за БГВ /битова гореща 
вода/ с една серпентина. 

Код ВР120 
Обем, литри 120 
Вид изолация PST 90 
Размери, мм: 
 Дължина / Ширина, диаметър/ Височина 

 
524/ 498,5 / 1128 

Общо тегло, кг 50 
Обем на топлообменната серпентина, 
литри 

3,5 

Площ на топлообменната серпентина, м2 1,92 
Връзки /вход-изход/  

Вход поток топлоносител 3/4“ 
Изход поток топлоносител /връщащ се/ 3/4“ 
Вход студена вода /Изход гореща вода 3/4“ 
Гнездо ел. нагревател 1 1/4“ 

 Допълнително оборудване 
Компоненти оборудване 
Връзка изход БГВ /битова гореща вода -
хигиенична/ 

стандартна 

Връзка вход Отоплителна инсталация Опционална, в зависимост от вида 
Връзка изход Отоплителна инсталация Опционална, в зависимост от вида 
Връзка Вход студена вода Стандартна 
Анод и Комплект Обезвъздушаване стандартна 
Маншон за температурен датчик Стандартен 
Потопяем Ел. нагревател Според желаната мощност и възможност  

за монтаж на бойлера 
Клапан източване стандартен 

 Ефективност на Водосъдържателя за БГВ, работещ с ел. нагревател 
Номинална мощност в нормален режим  2kW 
Максимално количество източена вода – 
разлика 50˚С 

80 л. 

Време на загряване на водата от 19˚С до 
60˚С 

230 мин. 

Вид на защитата IP 41 

Главна ел. връзка

Ел. връзка за трипътен
вентил /помпа

Индикаторна лампа за 
ел. нагревателя
Термостат с диапазон 
0˚С -60˚С, за ел. нагревателя

Вкл./Изкл. ел. нагревател

Термостат с диапазон 0˚С -60˚С,
трипътен вентил /помпа

Анод и Комплект ръчно 
Обезвъздушаване

Термометър с диапазон 0˚С -120˚С,
Надлъжна шина, необходима 
при стенен монтаж на бойлера

Маншон Температурен датчик
-маншон от неръждаема стомана
Топлоизолация от
полиуретанова пяна
Огъната /гофрирана/ тръба на
серпентината, от неръждаема стомана 

Потопяем ел. нагревател, 
мощност 2кW, с датчик защита против 
прегряване 

Цилиндрично тяло на 
водосъдържателя, от неръждаема стомана 

Клапан източване

Регулируеми степенки /крачета/ при 
подов монтаж на бойлера 

Елементи на бойлера

ВР120
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Продуктов код: HT500 SET
Аксесоари-термостати

Смарт стаен термостат HT500 SET
 (безжична, кабелна интернет връзка)

Индикатор батерия
Индикатор

Интернет връзка
Индикатор 
Блокиране

Работещ котел
Режим навън

Режим в къщи
Ръчен режим

Режим/Меню

Настройка НАМАЛЯНЕ 
на температурата

Бутон ВКЛ/ИЗКЛ.

Външна температура

Настройка на 
температура

Стайна температура

Режим Сън
Режим Програмиране
Режим Местоположение

Настройка Увеличаване 
на температурата

 

Работни режими чрез мобилното приложение:

Изтеглете мобилното приложение от App Store и Google Play

Технически данни
Работно напрежение /чрез 
използване на адаптер/
Работно напрежение /чрез 
използване на батерия/
Максимален ток на зареждане /чрез 
използване на адаптер/
Максимален ток на зареждане /чрез 
използване на батерия/
Размери
Чувствителност на измерената 
температура
Работеща чувствителност
Честота на безжичната връзка
Разстояние, позволяващо 
комуникация
Работна температура
Температура на застоя

Технически данни на модема
Работно напрежение
Размери
Размери максимален релеен ток

5V(DC)

3DC(2 x AAA алкални батерии)

500 mA

80 mA

131mm / 74mm / 25.5mm
0,1°C

0,5°C
Wi-Fi 802.11 b/g/n @ 2.4 Hz
100m
 
(-10°C) - (+50°C)
(-20°C) - (+60°C)

220V (AC)
85mm / 90mm / 28.5mm
7A (220V AC)

Умният(Смарт) стаен термостат е мобилно устройство,
което ви позволява да управлявате отоплителния уред

чрез интернет, дори когато не сте в къщи.

Режим В къщи/Home mode/ - фиксира температурата според 
настроената и стойност. Препоръчително е да използвате този 
режим, когато сте в къщи. Препоръчителната температурна стойност 
е 21 ˚С.

Режим Сън /Sleep Mode/- осигурява комфортна температура за сън, 
според Вашето желание. Може да използвате този режим в часовете 
от 23:00 до 07:00, които са общоприетите часове за нощна почивка. 
Препоръчителната температурна стойност е 20˚С.

Режим Навън /Outside mode/. Използвайте този режим, когато сте 
навън за кратко или дълго време.

Режим Програма /Program Mode/- позволява ви седмично 
програмиране като мин. време, което автоматично променя 
температурата в къщи с програмата.

Режим Местоположение /Location mode/ - дава възможност да 
понижите температурата на вашия дом, когато се отдалечавате , или 
да повишите температурата, когато се прибирате към дома.

Ръчен режим /Manual mode/ - позволява да настроите желаната 
температура за отопление на дома.

Как да използвате HT500 SET:
Когато свържете адаптера, HT500 SET 
функционира като стаен термостат.Когато 
прекъснете връзката с адаптера и сложите 
батерията, HT500 SET функционира като безжичен 
стаен термостат. За да поръчате мобилно 
приложение, HT500
трябва да е свързан с адаптера!

ПРЕДИМСТВА НА HT500 SET:
-Без значение къде се намирате по света, можете 
да контролирате температурата на дома си, 
благодарение на мобилното приложение.
- С мобилното приложение можете да създавате 
практично ежедневни и седмични програми.
- като използвате Режим Местоположение /Loca-
tion mode/ може да понижите температурата на 
вашия дом, когато се отдалечавате , или да 
повишите температурата, когато се прибирате към 
дома.
- Проследяване историята на работа на 
отоплителния уред по часове и дни, темп. на 
вашия дом и външната темп. според избрания 
период от време през мобилното приложение и 
да получите ретроспективен отчет.
- HT500 SET може да бъде поставен навсякъде в 
дома ви, тъй като може да работи с батерии.
- Благодарение на LCD екрана разполагате с 
актуална информация за вашето устройство и да 
възможност да управлявате отоплителния си уред.
- HT500 SET поддържа комфортна жилищна 
температура по всяко време. Чрез смарт 
термостатата избягвате ненужната работа на 
отоплителния уред и така намалявате обичайните 
отоплителни разходи до 30%. 
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Продуктов код: HT220S SET и HT220S

HT220S SET HT220S 

Аксесоари-термостати
Стаен термостат с безжична връзка или с кабелна връзка

Предимства

*Безжична връзка
*Чувствителност на измерената температура
*Настройка на отоплението
*Управление на ВКЛ /ИЗКЛ
*Лесно за използване

Технически данни:
Напрежение:
Зареден ток:
Чувствителност
Работна температура
Температура на съхранение
Размери
Технически данни на модема:
Захранващо напрежение
реле Без комутационен ток
Температура на съхранение
Размери

3V ± 0.2V (DC)
250mA
± 0.5°C
5.0°C - 30°C
-10.0°C /50°C
88mm / 136mm / 34mm

220V (AC)
10A
-10.0°C / 50°C
88mm / 90mm / 28,5mm

Предимства

*Чувствителност на измерената температура
*Настройка на отоплението
*Управление на ВКЛ /ИЗКЛ
*Лесно за използване

Технически данни:
Напрежение:
Максимален релеен ток:
Зареждане ток:
Чувствителност
Работна температура
Температура на съхранение
Размери

3V ± 0.2V (DC)
8 A
250mA
± 0.5°C
5.0°C - 30°C
-10.0°C /50°C
88mm / 136mm / 34mm

Задайте 
температура

Tемпература 
на стаята

Работещ боилер

Включено / изключено и калибратор за отопление

Индикатор на
батерията

НТ220S SET е стаен термостат с безжична връзка. 
Потребителят може да настройва стайният 
термостат, според желаната температура така че, 
да постигне икономично и комфортно отопление.

НТ220S е стаен термостат с кабелна връзка. 
Потребителят може да настройва стайният 
термостат, според желаната температура така че, 
да постигне икономично и комфортно отопление.
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Продуктов код: KMCS-15 

Продуктов код: KMCSP-03A
МОДУЛ ЗА ЗАЩИТА НА ЗАХРАНВАЩАТА СИСТЕМА НА КЬОБЕР КАСКАДЕН МОДУЛ

Каскадният модул KOBER
Аксесоари

Характеристики:

Характеристики: Технически спецификации

Параметри на филтъра
Tок на филтъра
Текущ филтър
Честота на филтъра
Максимално напрежение
Ниво на защита
Индуктивност
Абсорбиране на ток
Кондензатор

KMCSP - 03A
230VAC
3A
50Hz
275VAC
<1KV
2,7mH(L,N)
0,5 mA
0,54 uF

Технически спецификации

Кондензатор
Съпротивление
Работна температура
Тегло
Монтаж на шина

KMCSP-XXA модулни изходи
F1 : U(f1) = 230 VAC      Изх.: A: Ua = 35 VDC
    I (f1) = 3A                       I (a)  = 1 A
F2 : U(f2) = 230 VAC     Изх. :B: Ub = 17 VDC
     I (f2)  = 1,2 A                  I(b) = 1 A  

4,7 nF
60mΩ
-25 ÷ +85°C
130гр.
DIN-RAIL TH-35

Технически характеристики:

◆Ел. захранване
- 17 VDC и 35 VDC за KMCSP, на 
производителят KOBER
- 24 VDC /използва 24 VDC/10W 
мин. Ел. захранване
◆Работна температура
◆Клас на защита
◆Размери

Електрически характеристики:

◆контакти за захранване
◆макс. Напрежение
◆максимален електрически ток
◆максимална мощност

Каскадният модул KMCS-15 е устройство съгл. 
Стандартите и изисванията на SR EN 60335-1, 
чрез който могат да се управляват каскадно 
над 8 броя газови котли за стенен монтаж 
МОТАN. Може да се използва за топлинна 
дистрибуция в 5 зони, независимо 
управлявани от стайни термостати.

Модул KMCSP-03A е устройство, което се използва 
за защита на електронни уреди и устройства от 
електромагнитев дисбаланс, токови удари и 
смущения в електро захранването. Специални 
варистори работят както в типичната мрежа, така и в 
опасни асиметрични напрежения, които често се 
появяват едновременно със симетрични
напрежения. Филтърът реагира бързо и много 
добре абсобрира високите импулси. Този модул е 
специално произведен за употреба с Каскадният 
модул KMCS-15.

*модулът може да се
използва в различни случаи, 
според характеристиките му
*двойният филтър за защита 
на захранващата система го
прави високоефективен и 
надежден
* възможност за монтаж на 
ДИН шина
*Захранващо напрежение на 
модула.

*възможност за подвързване към източник 
KMCSP, на производителят KOBER -17 VDC 
респективно 35 VDC, и към универсален 
източник 24 VDC.
*Три ЛЕД индикатора за наличието на работно 
напрежение
*Пет аналогови входа специално за стайни 
термостати
*пет захранващи изхода за управление на 5 зони 
/помпи, вентилатори и др/
*8 извода за управление на до осем 
каскадно-подвързани термални газови котли за 
стенен монтаж.
*Възможност за монтаж на DIN шина
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Продуктов код: KLSP-XXA-15

Други аксесоари 
(моля, консултирайте се с Вашия инсталатор за правилния избор на аксесоар според модела на котела)

Други аксесоари 

Аксесоари за транспортиране на 
отработените газове от КОНДЕНЗНИ 
газови котли 

МОДУЛ ЗА ЗАЩИТА НА ЗАХРАНВАЩАТА СИСТЕМА
Аксесоари

Характеристики:

*двойният филтър за защита на захранващата 
система го прави високоефективен и надежден
* възможност за монтаж на ДИН шина
*Захранващо напрежение на модула:
*Изводи на модула:

Температурен датчик за котел, тип N10
Температурен датчик за външна температура, тип N10

Аксесоари за транспортиране на 
отработените газове от 
конвенционални газови котли

Технически спецификации

Параметър
напрежение на филтъра
ток на филтъра
честота на филтъра
Максимално напрежение
Ниво на защита
Индуктивност
Абсорбиране на ток
Кондензатор
Кондензатор
Съпротивление
Работна температура
Тегло
Монтаж на шина

KLSP-03-15
230VAC
3A
50 Hz
253VAC
<1KV
2,7mH (L, N)
0,5 mA
0,54 uF
4,7 nF
<100m Ω 
-10 ÷ +60°C
130гр.
DIN-RAIL TH-35 

KLSP-03-15
230VAC
6A
50 Hz
253VAC
<1KV
1 mH (L, N)
0,5 mA
0,54 uF
4,7 nF
<150m Ω 
-10 ÷ +60°C
130гр.
DIN-RAIL TH-35 

KMCSP-XXA модулни изходи:

F1 : U(f1) = 230 VAC      
    I (f1) = 3A / 6A                      
F2 : U(f2) = 230 VAC     
     I (f2)  = 1,2 A                  

Модулите KLSP-XXA-15 / KLSP-6A-15 са устройства, които могат за бъдат
използвани за:
-защита на захранващата система на електронни устройства и уреди;
-защита против електромагнитен дисбаланс, смущения и свръх напрежение в ел. 
система на електронни устройства и уреди.
Специални варистори работят както в типичната мрежа, така и в опасни 
асиметрични напрежения, които често се появяват едновременно със симетрични 
напрежения. Филтърът реагира бързо
и много добре абсорбира високите импулси.

Коаксиална коминна тръба отработени газове 60/100 CT , 
кондензни котли
Двойна коминна тръба отработени газове D80 CT, 
кондензни котли
Покривна вертикална коминна тръба отработени газове 
60/100 CT , кондензни котли
Адаптер Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 0,5м 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 1M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 1.5M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 0,5M D80 CT, кондензни котли
Удължение 1M D80 CT , кондензни котли
90° коляно /огъната тръба 60/100 удължение CT , 
кондензни котли
90° коляно /огъната тръба D 80 удължение CT , кондензни 
котли
45° коляно /огъната тръба 60/100 удължение CT ,
кондензни котли

Коаксиална коминна тръба отработени газове 60/100 
CT , кондензни котли
Двойна коминна тръба отработени газове D80 CT, 
кондензни котли
Покривна вертикална коминна тръба отработени 
газове60/100 CT , кондензни котли
Адаптер Покривна вертикална коминна тръба 
отработени газове 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 0,5м 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 1M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 1.5M 60/100 CT , кондензни котли
Удължение 0,5M D80 CT, кондензни котли
Удължение 1M D80 CT , кондензни котли
90° коляно /огъната тръба 60/100 удължение CT , 
кондензни котли
90° коляно /огъната тръба D 80 удължение CT , 
кондензни
котли
45° коляно /огъната тръба 60/100 удължение CT 
,кондензни котли
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