Seria EuroBonjet
Stalowe stojące grupy modułowe

Te modele (klasa +++), wyposażone
w komorę spalania z inwersją
płomienia, są przeznaczone do pracy
z palnikami nadmuchowymi.
W ofercie dostępne są modele
EuroBonjet HR o mocy od 70 do 1
300 kW i w zestawach od 70 do 1
200 kW.
Gama kotłów
Seria ciśnieniowych stalowych kotłów stojących EuroBonjet
HR składa się z podstawowych modeli o mocy grzewczej od
70 do 1300 kW.
Kotły te są wyposażone w element wykonany z
wytłaczanego aluminium żebrowanego wewnętrznie
i umieszczony pod ciśnieniem w tylnej części kanału
spalinowego kotła.
Spaliny, przechodząc przez żebrowaną powierzchnię,
uwalniają ciepło i zmniejszają znacząco temperaturę,
redukując tym samym straty w kominie.
Taki dodatkowy, względem wyjmowanych zawirowywaczy
wykonanych ze stali nierdzewnej, system pozwala na
istotne zwiększenie powierzchni wymiany ciepła, a co za
tym idzie na zwiększenie efektywności kotła o około 3% bez
zwiększania ciśnienia w komorze spalania.
Powyższe rozwiązanie powoduje przyrost oszczędności
energii oraz znaczną redukcję negatywnego oddziaływania
na środowisko.
Dzięki zacytowanym cechom modele EuroBonjet HR zostały
sklasyﬁkowane jako +++ według Dyrektywy 92/42 EWG.
Specjalne rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na odpływ
skroplin (zimne rozruchy), które są kierowane do kanału
spalinowego bez naruszania integralności korpusu kotła.
Zasilanie gazem ziemnym i płynnym
W wersjach HR nie zaleca się palników olejowych z powodu
oczywistych problemów związanych z czyszczeniem
samego palnika. Kotły EuroBonjet HR mogą być zasilane
zarówno gazem ziemnym, jak i płynnym (w zależności od
zastosowanego palnika nadmuchowego).
UWAGA
Instalacja w celu c.o. lub c.w.u. jest niedozwolona tylko dla modeli o
mocy do 400 kW.
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TECHNIKA KOMERCYJNA
Po pierwsze: niezawodność
Rygorystyczne testy laboratoryjne, systematyczne próby
techniczne oraz surowe kontrole jakości w fazie produkcji
sprawiają, że kotły EuroBonjet HR są trwałe i niezawodne.
Materiały wykorzystane do produkcji, zastosowane
rozwiązania techniczne oraz innowacje technologiczne
zapewniają jednocześnie oszczędność energii, elastyczność
instalacji i łatwość konserwacji.

Wymagania techniczne i konstrukcyjne
Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz kotłów EuroBonjet HR
zastosowano szczególne rozwiązania konstrukcyjne, które
mają na celu poprawę wydajności urządzenia oraz ułatwienie
jego montażu i konserwacji.
Przednie drzwi kotła są wyposażone w wewnętrzną powłokę,
składającą się z tarczy wykonanej z włókna ceramicznego,
uzyskiwanego w procesie osadzania próżniowego i maty
ceramicznej.
Dzięki temu rozwiązaniu obniżono znacząco zarówno
dyspersje, jak i zjawiska bezwładności cieplnej.
Dodatkowo, zawiasy w drzwiach kotła mogą być
zamontowane po prawej lub lewej stronie, ułatwiając w ten
sposób instalację urządzenia.
Obudowa składa się z paneli zatrzaskowych oraz z mocnej
płyty umieszczonej w części środkowej kotła, nadającej
sztywność konstrukcji i ułatwiającej czynności montażowe
także w ciasnych pomieszczeniach.
Izolacja jest wykonana z wełny szklanej o dużej gęstości (80
kg / m³), korpus kotła jest pokryty warstwą wełny o grubości
80 mm.
Takie rozwiązanie redukuje straty energii do otoczenia do
wartości zbliżonej do 1%.

osadu wapiennego;
· dwumetalowych zawirowywaczy łopatkowych
umieszczonych wewnątrz rur;
· systemu przeciwskroplinowego;
· całkowicie demontowalnego kanału spalin, ułatwiającego
przeprowadzanie przeglądów;
· przyłącza przewodu bezpieczeństwa.
Wersje w zestawach montażowych
Specjalne wersje w formie zestawu do montażu
bezpośrednio w kotłowni, są idealnym rozwiązaniem
problemów logistycznych, związanych z transportem i
instalacją.

Wnętrze kotła składa się z:
· wzmocnionego w części tylnej paleniska, które może się
swobodnie rozszerzać w zależności od naprężeń cieplnych;
· rozdzielacza statycznego redukującego powstawanie
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EuroBonjet HR
Stalowe kotły ciśnieniowe

· Homologacja UE
· Tylko c.o.
· Hermetyczne zamknięcie
· Możliwość zestawiania w grupy
kaskadowe

· Wykonane ze stali stojące kotły ciśnieniowe, posiadające
3 gwiazdki, wyposażone w komorę spalania z inwersją
płomienia i o wysokiej efektywności energetycznej;
· Moc cieplna użyteczna od 70 do 300 kW;
· Efektywność +++ (Dyrektywa 92/42/EWG);
· Homologacja UE.

Podstawowe dane:
· Korpus kotła wykonany ze stali RST37, 2 DIN 17100;
· Przewody spalinowe wyposażone w zawirowywacze
łopatkowe ze stali nierdzewnej;
· Element wykonany z aluminium wytłaczanego żebrowanego
wewnętrznie i umieszczonego pod ciśnieniem w części
tylnej kanału spalinowego w celu zwiększenia powierzchni
wymiany, obniżenia temperatury spalin i redukcji strat w
kominie;
· Komora spalania z inwersją płomienia, o wysokiej
efektywności;
· Drzwi przednie otwierane z prawej lub lewej strony;
· Hermetyczne zamknięcie z zawiasami regulowanymi na
wysokość i głębokość;
· Drzwi z powłoką z włókna ceramicznego;
· Zasilanie gazem.
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EuroBonjet HR
Stalowe kotły ciśnieniowe

· Homologacja UE
· Tylko c.o.
· Hermetyczne zamknięcie
· Możliwość zestawiania w grupy
kaskadowe

· Wykonane ze stali stojące kotły ciśnieniowe, posiadające
3 gwiazdki, wyposażone w komorę spalania z inwersją
płomienia i o wysokiej efektywności energetycznej;
· Moc cieplna użyteczna od 350 do 1300 kW;
· Efektywność +++(Dyrektywa 92/42/EWG);
· Homologacja UE.
Podstawowe dane:
· Korpus kotła wykonany ze stali RST37, 2 DIN 17100;
· Przewody spalinowe wyposażone w zawirowywacze
łopatkowe ze stali nierdzewnej;
· Element wykonany z aluminium wytłaczanego żebrowanego
wewnętrznie i umieszczonego pod ciśnieniem w części
tylnej kanału spalinowego w celu zwiększenia powierzchni
wymiany, obniżenia temperatury spalin i redukcji strat w
kominie;
· Komora spalania z inwersją płomienia, o wysokiej
efektywności;
· Drzwi przednie otwierane z prawej lub lewej strony;
· Hermetyczne zamknięcie z zawiasami regulowanymi na
wysokość i głębokość;
· Drzwi z powłoką z włókna ceramicznego;
· Zasilanie gazem.
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EuroBonjet HR

Zestaw montażowy

Stalowe kotły ciśnieniowe

· Homologacja UE
· Tylko c.o.
· Hermetyczne zamknięcie
· Możliwość zestawiania w grupy
kaskadowe

· Wykonane ze stali stojące kotły ciśnieniowe, posiadające
3 gwiazdki, wyposażone w komorę spalania z inwersją
płomienia i o wysokiej efektywności energetycznej,
dostarczane w zestawach montażowych;
· Kocioł jest dostarczany zdemontowany, w formie zestawu
montażowego;
· Moc cieplna użyteczna od 250 do 1200 kW;
· Efektywność +++ (Dyrektywa 92/42/EWG);
· Homologacja UE.

Podstawowe dane:
· Korpus kotła wykonany ze stali RST37, 2 DIN 17100;
· Przewody spalinowe wyposażone w zawirowywacze
łopatkowe ze stali nierdzewnej;
· Element wykonany z aluminium wytłaczanego żebrowanego
wewnętrznie i umieszczonego pod ciśnieniem w części
tylnej kanału spalinowego w celu zwiększenia powierzchni
wymiany, obniżenia temperatury spalin i redukcji strat w
kominie;
· Komora spalania z inwersją płomienia, o wysokiej
efektywności;
· Drzwi przednie otwierane z prawej lub lewej strony;
· Hermetyczne zamknięcie z zawiasami regulowanymi na
wysokość i głębokość;
· Drzwi z powłoką z włókna ceramicznego;
· Zasilanie gazem.
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