PROTECH MAXI klasa 5
dostępny w mocach 100, 150 i 200 kW
Kocioł posiada certyfikat 5-klasy: wydany przez notyfikowane
laboratorium (szczegółowe dane które modele posiadają w
tabeli poniżej) -co świadczy o bardzo wysokiej sprawności
kotła >90%, wyjątkowo czystych spalinach zawierając kilkukrotnie mniej pyłów,
CO, oraz N0x niż kotły poprzednich generacji, ponadto kocioł zużywa
mniejszą ilość paliwa co przyczynia się do obniżenia rachunków za ogrzewanie.
Ponadto kocioł nie posiada rusztu dodatkowego. Spełnia wymogi lokalnych
oraz krajowych programów ograniczania niskiej emisji.
Kocioł MAXI posiada wymiennik płomieniówkowy, który zapewnia bardzo wysoką
sprawność odzysku ciepła ze spalin a tym samym mniejsze zużycie paliwa
(więcej ciepła z jednej tony opału!), a ponadto jest łatwy w czyszczeniu.
Niska konstrukcja kotła, sprawia że jest idealną propozycją do niskich kotłowni.
Kotły MAX! 100 i 150 - posiadają jeden palnik retortowy.
Kotły MAXI 200kW posiadają dwa palniki retortowe pracujące sekwencyjnie.
Palnik retortowy - to trwała, prosta i sprawdzona od lat konstrukcja przeznaczona jest
do efektywnego spalania ekogroszku z bardzo wysoką sprawnością ok. 90%.
Kolano oraz ruszt są wykonane w tyrn palniku z żeliwa.
Palnik cechuje się również uniwersalnością -bardzo dobrze spala również pelet
dzięki czemu można w dowolnym momencie w łatwy sposób zmienić rodzaj paliwa.
Ponadto o niezawodności świadczy użycie najwyższej jakości motoreduk-tora
renomowanego producenta wraz z prostym i skutecznym zabezpieczeniem
przez zablokowaniem się ślimaka podajnika.
Niezawodność i bezpieczeństwo: kocioł posiada kilka niezależnych zabezpieczeń termicznych: m.in. czujnik temperatury kotła,
czujnik temperatury rury podajnika (w przypadku wykrycia żaru w rurze podajnika wypycha awaryjnie paliwo i wyłącza wentylator).
Nowoczesny oraz intuicyjny sterownik! Kocioł jest oferowany z najwyższym modelem sterownika KOMFORT/INDUSTRIAL,
który obsługuje m.in. 2x pompy CO., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe,
czujnik temperatury zewnętrznej. Możliwość sterowania kotłem zdalnie przez WiFi z komputera lub z smartphona z aplikacji
(iOs / Android) - wystarczy dokupić opcjonalny moduł WIFI. BEZPŁATNA wstępna regulacja oraz pierwsze uruchomienie kotła
wraz z krótkim instruktażem użytkownika dokonywane przez autoryzowanego instalatora lub serwisanta - co gwarantuje
poprawne działanie,maksymalny komfort użytkowania oraz bezproblemowe wieloletnie działanie kotła

MAXI 100

MAXI 150

certyfikat
5-klasy

certyfikat
5-klasy

certyfikat
5-klasy

Moc dla paliwa: ekogroszek

100 kW

150 kW

200 kW (2x100kW)

Moc dla paliwa: pelet

90 kW

140 kW

180 (2x90kW)

88 %

87 %

91,2 %

Zakres regulacji mocy

30 - 100 kW

50 - 150 kW

66 - 200 kW

Temperatura spalin

100 - 260 °C

Zgodność z normą 5-klasy

Sprawność

MAXI 200

100 - 260 °C

100 - 260 °C

Powierzchnia wymiany ciepła

10,8 m2

15,3 m2

20,2 m2

Objętość wodna

450 dm3

500 dm3

650 dm3

Średnica wylotu spalin
Zalecany ciąg kominowy
Możliwość montażu w układzie zamkniętym
Maksymalne ciśnienie robocze wody

195 mm

195 mm

195 mm

20 - 30 Pa

20 - 30 Pa

20 - 35 Pa

Tak

Tak

Tak

2 bar

2 bar

2 bar

Podłączenie kotła: zasilanie i powrót

2 1/2 ”

2 1/2 ”

2 1/2 ”

Waga

1160 kg

1450 kg

2100 kg

Szerokość kotła z zasobnikiem

1965 mm

1965 mm

2882 mm

Wysokość z sterownikiem

1595 mm

1645 mm

1613 mm

Głębokość kotła

1515 mm

1765 mm

1686 mm

Wysokość czopucha

1180 mm

1180 mm

1142 mm

- nie dotyczy -

- nie dotyczy -

- nie dotyczy -

Klasa efektywności energetycznej ErP
Zasobnik paliwa
Sterownik

zasobnik 780L

zasobnik 940L

KOMFORT RT-16

KOMFORT RT-16

dwa zasobniki po 720L (=1440L)

Klimosz INDUSTRIAL RT-16i

