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Vysoko efektívna kondenzačná technológia 

Top model z produkcie MOTAN;                                                  
Priateľský k životnému prostrediu – počas prevádzky produkuje 
znížené množstvo emisií NOx, CO a CO2 –trieda Nox5;                
Navrhnutý pre dosiahnutie maximálnej hospodárnosti a 
prevádzkovej účinnosti v zmysle legislatívy EÚ – použité 
nízkoenergetické čerpadlo;                                                                               
Snímač tlaku – poskytuje inteligentnú ochranu pred vysokým 
alebo nízkym tlakom  v systéme UK;                                            
Možnosť pripojenia chrono-termostatu, diaľkového kontrolného 
panela a/alebo snímača vonkajšej teploty;                
Účinnosť v celom rozsahu 2,8-26 kW je definovaná Triedou 
účinnosti ****(4 hviezdičky)                                               
(direktíva EU 82/42/EEC);                                                  
Nerezový hlavný výmenník;                                              
26 platňový sekundárny výmenník pre prípravu TÚV (teplej 
úžitkovej vody) je definovaný Triedou účinnosti *** (3 hviezdičky) 
(EN 13203);                                                                             
Použité čerpadlo má vlastnú reguláciu , pracuje na požiadanie 
mimo pracovného cyklu horáka;                                     
Podsvietený displej s grafickým zobrazením a tlačidlá odolné 
mechanickému poškodeniu; 

Prínos pre užívateľa: 

Výrobca je certifikovaná firma podľa normy ISO 
9001:2015 a certifikát bol vydaný spoločnosťou   
DNV GL technológia 

Trieda účinnosti (dir. 92/42/CEE)                                                                              
Trieda účinnosti TÚV                                                                          A               
Trieda účinnosti UK                                                                            A           
Prevedenie                                                                       Nútený/modul. ventilátor                                                                                                           
Trieda plynu (zemný)                                            G20, G25, G25.1, G31                   
Trieda NOx (zemný plyn)                                                                    5                      
Výkon v rozsahu - UK (G20)                                                      2,8 – 26,7 kW                     
Maximálny výkon pri teplote( 80°/60°C) (G20)                             25,6 kW                        
Maximálny výkon pri teplote 50°/30°C) (G20)                              28,2 kW                                    
Účinnosť pri teplote (80°/60°C) (G20)                                          97,04%                                           
Účinnosť pri teplote (50°/30°C) (G20)                                         105,7%                                              
Tlak plynu na vstupe do kotla                                                  G20 – 20 mbar                                                                   
Elektrické napájanie a príkon                                              230VAC/50Hz – 81W                                  
Stupeň ochrany krytím                                                                    IP 40                                     
Trieda elektrickej ochrany                                                             Trieda 1                  
Hmotnosť                                                                                        35 kg                   
Objem hlavného výmenníka                                                             1,4 l                       
Ústredné vykurovanie UK:                                                                                                                                                            
Minimálny a maximálny dovolený tlak                                         0,8 – 3 bar               
Rozsah vykurovacej vody - radiátory                                            30°- 80°C                
Rozsah vykurovacej vody – podlahové UK                                  15°- 45°C                    
Pripojenie ÚK                                                                                     3/4"                    
Pripojenie SV a TUV                                                                          1/2"                    
Pripojenie plyn                                                                                    3/4"                    
Rozmery:                                                                                                                             
Hĺbka (mm)                                                                                        330                         
Šírka (mm)                                                                                         415                       
Výška (mm)                                                                                        713                    
Výška s namontovaným komínom (mm)                                            890                     
Expanzná nádoba                                                                               7 l                        
Teplá úžitková voda (TÚV):                                                                                        
Rozsah teplôt TUV                                                                         30°- 60°C               
Maximálny prietok vody pri ∆t = 35°C                                             13,5 l/min              
Teplota spalín                                                                                   ≈ 59°C                  
Priemer komína                                                                   ᴓ100/ ᴓ60 – koaxiál                                                              
.                                                                                               ᴓ80/ ᴓ80 – dual                             
Maximálna dĺžka potrubia komína                                           3 m – koaxiál                                                                                                                      
                                                                                                   5 m - dual                        
Orientačná max. vykurovaná plocha                                              250 m2                                                     

Kondenzačné kotle MKDens25 
majú nový integrovaný 
nerezový výmenník oválneho 
tvaru. Výmenník je zložený zo 
spaľovacej komory, 
kondenzačnej časti a 
kovového disku chráneného 
silikónovo – keramickým 
vláknom, ktoré oddeľuje tieto 
dve časti. 

Pomocou jednoduchej cievky, vrátane 
vstupných / výstupných pripojení, sú 
zabezpečené nižšie uvedené výhody:                    
-  Zabraňuje sa ukladaniu špiny a nečistôt, 
hlavne v priestoroch  výmenníka.                      
-   Rýchlosť prúdenia je rovnomerne 
distribuovaná potrubím zabezpečujúcim 
správny prenos tepla.                                        
-   Minimálny počet komponentov na 
zjednodušenie výroby a montáže.                      
-  Konštantná rýchlosť vody počas celej doby 
životnosti.                                                           
-   Minimálny počet zvarov na výmenníku 
zabezpečuje vysokú účinnosť, kvalitu a 
minimalizuje riziko korózie výmenníka.              
-   Optimálny obeh minimalizujúci výkyvy tlaku. 

BBeezzppeeččnnoossttnnéé  pprrvvkkyy::  
- bezpečnostný pretlakový ventil 3 bary;                                      
- snímače teploty vody vo vykurovacom okruhu;                               
- bezpečnostný termostat proti prehrievaniu výmenníka tepla;                                                                              
- elektronický modul riadenia;                                                    
- autodiagnostika elektroniky kotla;                                                
- ochrana proti zamrznutiu;                                                               
- systém ochrany pred vodným kameňom v pohotovostnom 
režime, pretočením čerpadla každých 24 hodín;                              
-  systém ochrany trojcestného ventilu; 

MMOOTTAANN  ppllyynnoovvéé  kkoottllyy  vvyyrroobbeennéé  
zz  kkoommppoonneennttoovv  vvyyssookkeejj  kkvvaalliittyy::  
- primárny výmenník Valmex (Taliansko);                                      

- obehové čerpadlo Grundfos (Dánsko);                                    

- plynový ventil SIT (Taliansko);                                                  

- ventilátor so zmiešavačom plyn – vzduch SIT 

(Taliansko);                                                                           

- mosadzný hydroblok Fugas (Taliansko);                                                

- bezpečnostný ventil Kramer / Bitron (Taliansko); 
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