Nebula EcoExtra
Naścienny gazowy kocioł
kondensacyjny c.o. i c.w.u.
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SCAMBIATORE SANITARIO

A dla

26 PŁYT
WYMIENNIKA

· nowatorskie wzornictwo z obudową z
polietylenu
· panel sterujący Touch Screen
· komfort c.w.u. +++
· funkcja Zerocal (zabezpieczenie przeciw
osadzaniu się kamienia kotłowego)
· montaż na zewnątrz w kasecie ochronnej

A dla

· Modele 24 i 32 kW;
· montaż na zewnątrz w miejscu częsciowo osłoniętym (pod zadaszeniem);
· klasa A efektywności energetycznej ++++ (Dyrektywa UE 2010/30/UE);
· klasa emisji NOx 5 (EN 483);
· zintegrowany mosiężny kolektor hydrauliczny (przepływomierz z ﬁltrem
zimnej wody, automatyczny zawór różnicowy, zawór bezpieczeństwa,
czujnik ciśnienia, kurek opróżniania, podłączenie do naczynia wzbiorczego o
pojemności 10l);
· izolowany wymiennik wtórny z 26 płytami;
· komfort c.w.u. +++(EN 13203) z programowalną funkcją wstępnego
podgrzewania;
Pilot zdalnego sterowania (opcjonalnie)

· funkcja Zerocal w standardzie (zabezpieczenie przeciw osadzaniu się
kamienia kotłowego);
· interfejs użytkownika z panelem dotykowym;
· pilot zdalnego sterowania - opcjonalnie;
· palnik z pełnym wstępnym mieszaniem o szerokim zakresie modulacji (1:9);
· pompa modulująca z kontrolą ΔT;
· elektroniczna funkcja ochrony przed zamarzaniem do -5 °C w standardzie;
· system regulacji temperatury zintegrowany z zewnętrznym czujnikiem
(opcjonalnie);
· przystosowany do podłączenia modemu gsm;
· przekaźnik wielofunkcyjny mogący sterować (przy czym jedna opcja wyklucza

Pompa modulująca

·

drugą):
zaworami strefowymi,

·

pompą obiegową lub zaworem przełączającym obieg solarny (wizualizacja
pracy pompy - bezpośrednio na ekranie kotła),

·

sygnalizacją zdalnego alarmu,

Uwaga: Dostawa kotła obejmuje przyłącza hydrauliczne i 4 zawory.

·
pompą wspomagającą;
· przystosowany do sterowania dodatkowymi strefami grzewczymi za pomocą
czujnika zewnętrznego (zestaw opcjonalny);
· możliwość sterowania złożonymi systemami solarnymi dzięki dedykowanej
karcie elektronicznej (opcjonalnie);
· stopień ochrony elektrycznej IPX5D.
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