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pelletstovesEcospar

ПРЕДИМСТВА:

Високотехнологична визия - LCD сензорен екран с 4.3 инчов
дисплей (видима област);
ДО 106% ефективност и 1:10 коефициент на модулация
Мощност 25, 29, 35 kW;
Природосъобразен - По време на работа освобождава
значително намалени количества вредни емисии от NOx, CO и
C02 - клас NOx 5;
Високо ниво на комфорт в БГВ режим – УВЕЛИЧЕН втори
топлообменник;
Проектиран и изработен за експлоатация с максимална
ефективност и икономичност според последните изисквания на
Европейското законодателство;
Главният топлообменник е изработен от НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА;
Възможност за свързване с хроно-термостат, панел за
дистанционно управление и/или външен температурен датчик.

Технически и функционални характеристики

Тип

Принудително, вентилатор с променлива скорост

A, товарен профил XL

Конструктивни характеристики

Име
Клас на ефективност (дир. 92/42/CEE)
Газова категория
Циркулация/течение:
Nox клас
Клас на енергийна ефективност в режим на отопление
Максимална мощност (80/60°C)(G20-I2H)
Максимална мощност (50/30°C - кондензна)(G20-I2H)
Изх. мощност при номинална топл. мощност (80/60°C)(G20-I2H)
Изх. мощност при номинална топл. Мощност (50/30°C - кондензна)(G20-I2H)
Макс. номинален разход на гориво
Налягане на газ (G20-I2H)
Налягане на газ (GN)
Макс. налягане на отоплителната верига
Диапазон за регулиране на темп. в отопл. верига
Диапазон за регул. на темп. в отопл. верига – с-ма за подово отопл.
Максимално налягане върху веригата за БГВ
Диапазон на регул. на БГВ темп.
Дебит на БГВ при ΔT=30°C ( регулатор на потока 12 l/min)
Комфорт на БГВ EN 13203
Клас на ефективност БГВ
Височина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина (mm)
Тегло
Капацитет на главен топлообменник
Вход, изход за отопление
Връзки
Вход за студена вода, подаване на БГВ
Доставка на газ
Разширителен съд с мембрана
Въздух / входящи / изходящи димоотводи
Дължина с монтирано коляно
Tип евакуация
Температура на димните газове
Мощност
Електрически
Номинална мощност
характеристики
Защитен клас

*Котелът е оборудван със стандартен коаксален комплект за изходящи газове, комплектът за двойна
коминна система е наличен като аксесоар при допълнителна заявка .

Газовите котли за стенен монтаж MOTAN са
с интегрирани компоненти за най-добро качество:
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/Bitron (Италия);

ПРЕДИМСТВА:
Tоп моделът в гамата на газови котли MOTAN
Нов дизайн, с 4.3 инчов сензорен дисплей с подсветка (видима област)
ДО 106% ефективност и 1:10 коефициент на модулация
Природосъобразен - По време на работа освобождава значително
намалени количества вредни емисии от NOx, CO и C02
- клас NOx 5;
Високо ниво на комфорт в БГВ режим – УВЕЛИЧЕН втори
топлообменник;
Проектиран и изработен за експлоатация с максимална
ефективност и икономичност според последните изисквания на
Европейското законодателство;
Главният топлообменник е изработен от НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА;
Възможност за свързване с хроно-термостат, панел за
дистанционно управление и/или външен температурен датчик.

Технически и функционални характеристики

Конструктивни характеристики

Тип
Име
Клас на ефективност (дир. 92/42/CEE)
Газова категория
Циркулация/течение:
Nox клас
Клас на енергийна ефективност в режим на отопление
Максимална мощност (80/60°C)(G20-I2H)
Максимална мощност (50/30°C - кондензна)(G20-I2H)
Изх. мощност при номинална топл. мощност (80/60°C)(G20-I2H)
Изх. мощност при номинална топл. Мощност (50/30°C - кондензна)(G20-I2H)
Макс. номинален разход на гориво
Налягане на газ (G20-I2H)
Налягане на газ (GN)
Макс. налягане на отоплителната верига
Диапазон за регулиране на темп. в отопл. верига
Диапазон за регул. на темп. в отопл. верига – с-ма за подово отопл.
Максимално налягане върху веригата за БГВ
Диапазон на регул. на БГВ темп.
Дебит на БГВ при ΔT=30°C ( регулатор на потока 12 l/min)
Комфорт на БГВ EN 13203
Клас на ефективност БГВ

Принудително, вентилатор с променлива скорост

Височина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина (mm)
Тегло
Капацитет на главен топлообменник
Вход, изход за отопление
Връзки
Вход за студена вода, подаване на БГВ
Доставка на газ

Разширителен съд с мембрана
Въздух / входящи / изходящи димоотводи
Дължина с монтирано коляно
Tип евакуация
Температура на димните газове
Мощност
Електрически
Номинална мощност
характеристики
Защитен клас

*Котелът е оборудван със стандартен коаксален комплект за изходящи газове, комплектът за
двойна коминна система е наличен като аксесоар при допълнителна заявка .

A, товарен профил XL

Газовите котли за стенен монтаж MOTAN
са с интегрирани компоненти
за най-добро качество:
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/Bitron (Италия);
Разширителен съд ZILIO (Австрия)

ПРЕДИМСТВА:
Линия полукондензни котли с висока и постоянна ефективност;
Нов дизайн – LCD контролен панел с интелигентен потребителски
интерфейс;
ДО 104% ефективност и 1:4 коефициент на модулация;
Мощност 24 и 28 kW;
Високо ниво на комфорт в БГВ режим – УВЕЛИЧЕН втори
топлообменник;
Проектиран и изработен за експлоатация с максимална
ефективност и икономичност според последните изисквания на
Европейското законодателство;
Възможност за свързване с хроно-термостат, панел за
дистанционно управление и/или външен температурен датчик.

Технически и функционални характеристики

Принудително, вентилатор с променлива скорост

Конструктивни характеристики

Тип
Име
Клас на ефективност (дир. 92/42/CEE)
Газова категория
Циркулация/течение:
Nox клас
Клас на енергийна ефективност в режим на отопление
Максимална мощност (80/60°C)(G20-I2H)
Максимална мощност (50/30°C - кондензна)(G20-I2H)
Изх. мощност при номинална топл. мощност (80/60°C)(G20-I2H)
Изх. мощност при номинална топл. Мощност (50/30°C - кондензна)(G20-I2H)
Макс. номинален разход на гориво
Налягане на газ (G20-I2H)
Налягане на газ (GN)
Макс. налягане на отоплителната верига
Диапазон за регулиране на темп. в отопл. верига
Диапазон за регул. на темп. в отопл. верига – с-ма за подово отопл.
Максимално налягане върху веригата за БГВ
Диапазон на регул. на БГВ темп.
Дебит на БГВ при ΔT=30°C ( регулатор на потока 12 l/min)
Комфорт на БГВ EN 13203
Клас на ефективност БГВ
Височина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина (mm)
Тегло
Капацитет на главен топлообменник
Вход, изход за отопление
Връзки
Вход за студена вода, подаване на БГВ
Доставка на газ
Разширителен съд с мембрана
Въздух / входящи / изходящи димоотводи
Дължина с монтирано коляно
Tип евакуация
Температура на димните газове
Мощност
Електрически
Номинална мощност
характеристики
Защитен клас

*Котелът се доставя стандартно с1 м коаксален комплект за изходящи газове.

A, товарен профил XL

Газовите котли за стенен монтаж MOTAN
са с интегрирани компоненти
за най-добро качество:
Циркулационна помпа GRUNDFOS (Дания);
Газов клапан SIT (Италия);
Горелка WORGAS (Италия)
Вентилатор за изгорели газове SIT (Италия)
Вторичен топлообменник CONDEVO (Италия)
Разширителен съд ZILIO (Австрия)
Предпазен клапан KRAMER (Италия);
Системата за управление на качеството, внедрена в нашата компания,
гарантира и е сертифицирана според ISO9001:2015 стандарт на
сертифициращата организация DNV GL.
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