Raya Eco SV
Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny
jednofunkcyjny – tylko c.o.

A
KLASA

· Nowatorskie wzornictwo z obudową z
polietylenu
· Interfejs użytkownika z enkoderem i
przyciskami
· Wbudowany zawór przełączający
przystosowany do podłączenia zegara
sterującego do programowania pracy
podgrzewacza

Wymiennik pierwotny

RESZTKOWE CIŚNIENIE TŁOCZENIA
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Przepływ l/h
72% = Krzywa min. stosowana w instalacji bez rozdzielacza hydraulicznego
37% = Krzywa min. stosowana w instalacji z rozdzielaczem hydraulicznym

S ta n d a r d

· Jednofunkcyjny: tylko C.O.,
C.O z zaworem 3-drożnym z napędem
napędem;
· Przystosowany do podłączenia tradycyjnego lub solarnego
podgrzewacza;
· Modele 12, 24 i 32 kW;
· Klasa sezonowej efektywności energetycznej A (Rozp. 811/2013);
· Klasa emisji 5 NOx (EN 483);
· Modulujący zawór gazowy ze stałym stosunkiem powietrze/gaz;
· Interfejs użytkownika z wyświetlaczem LCD, enkoderem i
przyciskami;
· Wymiennik pierwotny wykonany ze stali nierdzewnej i kompozytu;
· Wbudowany zawór przełączający;
· Palnik z pełnym wstępnym mieszaniem;
· Szeroki zakres modulacji (1:9);
· Pompa modulująca HE z wbudowanym odpowietrznikiem;
· Membranowe naczynie wzbiorcze o pojemności 10 l;
· System regulacji temperatury zintegrowany z zewnętrznym
czujnikiem (opcjonalnie);
· Przekaźnik wielofunkcyjny mogący sterować (przy czym jedna
opcja wyklucza drugą):
- zaworami strefowymi,
- pompą obiegową lub zaworem przełączającym obieg solarny (wizualizacja pracy pompy - bezpośrednio na
ekranie kotła), sygnalizacją zdalnego alarmu,
- pompą wspomagającą;
· Przystosowany do sterowania dodatkowymi strefami mieszanymi
za pomocą czujnika zewnętrznego (zestaw opcjonalny);
· Sterowanie instalacją solarną i wizualizacja pracy pompy solarnej
na ekranie kotła;
· Możliwość sterowania złożonymi systemami solarnymi dzięki
dedykowanej płycie elektronicznej (opcjonalnie);
· Stopień ochrony elektrycznej IPX4D.

Uwaga: Dostawa kotła obejmuje przyłącza hydrauliczne, zawory
gazu i wody zimnej.

