CAZANE MIXTE - PENTRU ÎNCÃLZIRE ªI
PREPARARE APÃ CALDÃ MENAJERÃ

Seria de cazane mixte MINIMAX DYNAMIC a fost proiectatã ºi realizatã utilizând cele
mai noi tehnologii prezente pe piaþã. Componentele aplicate asigurã funcþionarea
cazanelor în parametri optimi, precum ºi durata de viaþã îndelungatã, operare
economicã ºi în siguranþã. Datoritã panoul de comandã, proiectat pentru a veni în
ajutorul utilizatorului, cazanul funcþioneazã automat, este uºor de reglat ºi are
posibilitatea de autodiagnosticare a avariilor. Aspectul modern ºi dimensiunile foarte
mici încadreazã perfect cazanele din seria MINIMAX DYNAMIC în mobilierul bucãtãriei.

CARACTERISTICI TEHNICE
- cazane cu tiraj natural
- cazane cu tiraj forþat
- dimensiuni foarte mici: 700x330x360 mm;
- aprindere electronicã, controlul flãcãrii prin ionizare, modularea continuã a puterii;
- gamã largã de puteri:
pentru modelele 24 kW: 7-24 kW
pentru modelele 29 kW: 8-29 kW
- confort ridicat prin prepararea rapidã a ACM:
11,4 L/min la ÄT = 30°C pentru modelele 24 kW
13,8 L/min la ÄT = 30°C pentru modelele 29 kW
- schimbãtor secundar în plãci realizat din oþel inox
- modulul hidraulic este realizat sub forma unui hidrobloc din alamã,
asamblat prin racordare rapidã; echipat cu o vanã cu 3 cãi;
- pompã cu supapã de evacuare automatã a aerului;
- schimbãtor de cãldurã primar realizat din cupru, asamblat cu racorduri rapide;
- panou de comandã cu afiºaj LCD, care indicã toþi parametri cazanului: temperaturã,
presiune, funcþiile curente ale cazanului, coduri de avarie, parametri programaþi
ai cazanului;
- autodiagnosticare completã a cazanului tradusã în coduri de avarie, cu protecþie
adiþionalã la tensiuni prea mari;
- componente uºor accesibile în cazan.

PANOU DE COMANDÃ

CONTROLUL CAZANULUI CU TERMOSTATE DE CAMERÃ
GCO-DP-13-10
13/24
Circuitul de încãlzire centralã

24 h, programabil

GCO-DP-21-03
24/24

29/29

Puterea termicã a cazanului

Sãptãmânal, programabil

7 ÷24*
7 ÷24
KW
90
Eficienþa
0,3 (3)
Presiunea maximã a agentului termic Mpa (bar)
95
Temperatura maximã de operare
Nivelul de reglare a temperaturii
40 ÷ 85
ºC
L
6
Capacitatea vasului de expansiune
Circuitul de preparare a apei calde menajere
Puterea termicã a cazanului

KW

7 ÷24

7 ÷24

91

92
0,01 (0,1) ÷ 0,6 (6)
11,4
30 ÷ 60

Eficienþa
Mpa (bar)
L/min

Presiunea maximã a apei
Debitul de apã la o creºtere a
temperaturii de 30K
Nivelul de reglare a temperaturii

Racordul coºului de fum
Racordul de gaz
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11,4

8 ÷29

13,8

Dimensiuni ºi racorduri

Sãptãmânal, fãrã fir, programabil

Notã: Cazanul poate fi cuplat ºi la alte tipuri de
termostate de camerã, în funcþie de opþiunea
beneficiarului.

8 ÷29
92

mm
þol

Coaxial Ø 60/Ø100
or 2 x Ø80

Ø 130
G¾

Racordul la reþeaua de încãlzire centralã

þol

G¾

Racordul de A.C.M.

þol

G¾
700 x 360 x 300

mm
Dimensiuni
28
Greutate
kg
* reglaj din fabricã în circuitul de încãlzire centralã 7 - 13 kW
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