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Záruka:

3 roky

Závesné kotle

Vyrobené v EU

http://motan.proaut.com



3636

63

Manažment kvality zavedený výrobcom je certifikovaný
podľa normy ISO 9001:2000 nemeckou certifikačnou organizáciou
GERMANISCHER LLOYD CERTIFICATION, TÜV SÜDDEUTSCHLAND
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výmenník úzskoSEDBUK A, Gianoni (Franc )
e k ké riadenie Talianskole tronic Brahma ( )

Grundfos (D n k )obehové čerpadlo á s o / Wilo ( )Nemecko
plynový ventil andskoHoneywell (Hol )
e zná nádobaxpan 8l Zilmet ( )Taliansko
ventilátor papst Nemecko TalianskoEBM ( )/FIME ( )
zmiešavač plyn-vzduch NemeckoSiemens ( )
bezpečnostný ventil TalianskoPintossi+C ( )

MOTAN
:

nástenné plynové kotle
vyrobené z komponentov vysokej kvality
MOTAN

:
nástenné plynové kotle

vyrobené z komponentov vysokej kvality

Bezpečnostné prvky kotla:Bezpečnostné prvky kotla:
pretlakový bezpečnostný ventil chráni hydraulické časti
kotla pred pretlakom väčším ako 3 bary
snímač teploty chráni pred prehriatím v okruhoch ÚK a TÚV,
vzduchový diferenčný spínač (v prípade núteného odťahu)
detekuje chod ventilácie - informácia je odovzdaná elektronickej jednotke
bezpečnostný termostat chráni výmenník pred prekročením max. teploty
elektronická jednotka je vybavená funkciami:

vlastnou autodiagnostikou
ochranou proti zamrznutiu
prevenciou proti ukladaniu vodného kameňa v pohotovostnom
režime, pretočením čerpadla každých 24 hodín

systém ochrany trojcestným ventilom.

Názov

Elektrické napájanie, príkonElektrické napájanie, príkon

Maximálna spotrebaMaximálna spotreba

Plyn - triedaPlyn - trieda

Ťah komínaŤah komína

Spaľovacia komoraSpaľovacia komora

Maximálny výkonMaximálny výkon
Minimálny výkonMinimálny výkon
Nominálne zaťaženie horákaNominálne zaťaženie horáka

HmotnosťHmotnosť

Objem výmenníkaObjem výmenníka

Účinnosť pri maximálnom zaťažení zemný plyn( )Účinnosť pri maximálnom zaťažení zemný plyn( )

Účinnosť pri minimálnom zaťažení zemný plyn( )Účinnosť pri minimálnom zaťažení zemný plyn( )

Trieda emisii NO zemný plynx ( )Trieda emisii NO zemný plynx ( )

TΔ = 25 CTΔ = 25 C0

= 35 CΔT = 35 CΔT
0

= 45 CΔT = 45 CΔT
0

vstup výstup TÚV-vstup výstup TÚV-

Pripojenie vstup výstup ÚK-vstup výstup ÚK-

Plyn

Tlak plynu na vstupe do kotla za regulátorom( )Tlak plynu na vstupe do kotla za regulátorom( )

Typ

Rozsah teplôt vody na výstupeRozsah teplôt vody na výstupe

Prietok

Minimálny a maximálny dovolený tlakMinimálny a maximálny dovolený tlak

Trieda energetickej účinnosti zemný plyn( )Trieda energetickej účinnosti zemný plyn( )

Parametre pre ÚKParametre pre ÚK

230V/50Hz
175 W

230V/50Hz
175 W

3,76 m3/h3,76 m3/h

II2H
nútený

uzavretá

36 kW
7,6 kW7,6 kW

33,6 kW33,6 kW

45 kg45 kg

2,45 l2,45 l

99,2 %99,2 %
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20.6 l/min20.6 l/min

14.7 l/min14.7 l/min

11.5 l/min11.5 l/min

0,2 - 8 bar0,2 - 8 bar

8 l8 l

1/2”

720
850

385
420

3/4”

3/4”

20 mbar20 mbar

C13SPV36MEF

0,8 m /h0,8 m /h

0,8 - 3 bar0,8 - 3 bar

30 - 80 C30 - 80 C
0

30 - 60 C° °30 - 60 C° °

A
106,5 %106,5 %

0.015 hPa0.015 hPa

Ø100 / Ø60Ø100 / Ø60

max 3m.max 3m.

62 C°62 C°

180 l180 l

350 m350 m2

Ø80 / Ø80Ø80 / Ø80

3

MOTAN MKDens36MOTAN MKDens36

Rozmer (mm): Hĺbka

Expanzná nádoba s membránouExpanzná nádoba s membránou

Šírka

Maximálna vykurovaná plochaMaximálna vykurovaná plocha

Teplá úžitková voda (TÚV)Teplá úžitková voda (TÚV)

Rozsah

S namontovaným kolenom komínaS namontovaným kolenom komína
Výška

Tlak studenej vody na prívodeTlak studenej vody na prívode

Teplota spalínTeplota spalín

Potrebný ťah spalínPotrebný ťah spalín

P é údajeomocnP é údajeomocn

Maximálny objem vody v systémeMaximálny objem vody v systéme

Dĺžka dymovoduDĺžka dymovodu

Koncentrický dymovod - rozmery (mm)Koncentrický dymovod - rozmery (mm)

Exce (mm)ntrický dymovod - rozmeryExce (mm)ntrický dymovod - rozmery

Plyn
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V :ýhradný distribútor

OPENTHERM
PROTOKOL

Účinnosť: 106,5%

Výkon: 7,6-36kW

Príprava TÚV

Nízke emisie

KONDENZAČNÝ
KOTOL

Nástenný kondenzačný plynový kotol MOTAN MKDens36
pracuje v nízkoteplotnom kondenzačnom režime
Top model z radu plynových kotlov MOTAN

Šetrí životné prostredie: počas prevádzky kotla sa
produkuje výrazne malé množstvo NO a Co
Maximálna účinnosť a hospodárnosť prevádzky
Maximálna úspora

Komfortná príprava TÚV
LCD display

Komfortný programovateľný priestorový regulátor
s komunikačným rozhraním a protokolom OPENTHERM
Primárny výmenník je vyrobený z nerezovej ocele
Široký pracovný rozsah - nástenný kondenzačný kotol
pracuje v rozsahu: 7,6 - 36 kW

x 2

- nástenné plynové kotle MKDENS
sú navrhnuté pre domácnosti s teplovodnými okruhmi
kde výstupná teplota vody neprevyšuje hodnotu 60°C
a prevádzka je udržiavaná v kondenzačnom režime

použitím výmeníka voda / voda
- ponúka grafické informácie a ovládacietlačidlá

Viaceré prístupové úrovne obsluhy

Charakteristika:


