


Elastyczna moc,
optymalna wydajność

MODEL

48,5

49,7 - 10,12

47,2- 8,8

ALKON 50

Klasa sprawności (dyrektywa 92/94)

Moc termiczna                                            kW

Praca w trybie kondensacji   kW

Praca bez kondensacji            kW

Moc
użyteczna
min/max

Inteligentna technologia
ALKON 50, kondensacyjny kocioł
naścienny mocy do 49,7 kW.
Dzięki wysokiemu współczynnikowi
modulacji, gwarantuje maksymalną
oszczędność energetyczną i maksymalną
ochronę środowiska - przy pracy z
instalacjami nisko i wysoko
temperaturowymi, reprezentuje
najlepszą technologię we współczesnym
świecie techniki grzewczej.

ALKON 50 w skrócie
 KLASA SPRAWNOŚCI wg

CEE 92/42.
Sprawność średnioroczna do 108%
KLASA 5 Low NOx (En 486), dzięki
zastosowaniu palnika ze wstępnym
zmieszaniem przy stałym
współczynniku spalania.
Wysoki współczynnik modulacji:  1:5.
Wymiennik ciepła (ALSiMg).
Wymiary: wysokość 93 cm, szerokość
61,5 cm i tylko 26,6 głębokości.
Interfejs seryjny do termoregulacji
modulacyjnej z protokołem
komunikacji.

Dzięki swojej
szczególnej konfiguracji, kocioł ALKON
50, jako synonim jakości i
bezpieczeństwa, objęty jest pięcioletnią
 gwarancją.

lat
gwarancji
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PRZYKŁAD CZĘŚCI SKŁADOWYCH SYSTEMU

ALKON 50

Kod. 41010012
Kod. 41010028

POMPA
O STAŁEJ WYDAJNOŚCI

Kod. 00361320
POMPA

O ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI
Kod. 00361321

PROGRAMATOR
TEMPERATURY E8

Kod. 00361332

SPRZĘGŁO
HYDRAULICZNE

Kod. 00361333

ZESPÓŁ
KOLEKTORÓW
Kod. 00361314

GRUPA
BEZPIECZEŃSTWA

Kod. 00361313
Kod. 00361316

Dane techniczne

Projektowanie
z ALKON

Wszechstronność
Kotły kondensacyjne ALKON 50 pozwalają na wiele rozwiązań
instalacyjnych. Na rysunku został przedstawiony typowy przykład.
ALKON 50 jest to dynamiczny kocioł o niewielkiej pojemności
wodnej, dostosowujący się doskonale do zmian obciążenia, przy
jednoczesnej maksymalnej oszczędności gazu.    I nie tylko…!
ALKON może tworzyć kaskadę. W przypadku konieczności
zwiększenia mocy do 400 kW, dzięki programatorowi E8 i przy
podłączeniu tylko dwóch przewodów (e-Bus), możliwe jest stworzenie
2 baterii rozbudowanych do 8 kotłów.
Specjalny połączeniowy zestaw hydrauliczny i homologowane systemy
wylotu spalin pozwalają w krótkim czasie i w pomieszczeniach o
małej przestrzeni na zbudowanie zespołu kotłów o bardzo wysokiej
mocy.

ALKON, system
Mając wizję nowoczesnych
rozwiązań instalacyjnych, firma
Unical udostępnia bogaty
katalog części, które ułatwiają
zbudowanie układu w sposób
optymalny, spełniający
oczekiwania użytkownika.

Legenda:
R - Powrót centralnego ogrzewania
M - Zasilanie centralnego ogrzewania
G - Wlot gazu
Sc - Gniazdo syfonu odpływu skroplin
           (obudowa aluminiowa)
Scf - Odpływ skroplin 

(wychodzący z przewodu wylotu 
spalin)

WIDOK Z DOŁU

WIDOK Z GÓRY

MOC

UŻYTECZNA MOC NOMINALNA / MINIMALNA

MOC TERMICZNA

SPRAWNOŚĆ

SPRAWNOŚCI WYDAJNOŚCI (dyrektywa CEE 92/42)

MOC POTRZEBNA nom./ min. dla pracy KONDENSACYJNEJ

SPRAWNOŚĆ użyteczna przy obciążeniu nom. (100%) dla pracy kondensacyjnej

SPRAWNOŚĆ użyteczna wymagana (100%) dla pracy kondensacyjnej

SPRAWNOŚĆ użyteczna przy 30% obciążenia dla pracy kondensacyjnej

SPRAWNOŚĆ użyteczna wymagana (30%) przy pracy kondensacyjnej

WYDAJNOŚĆ potrzebna przy ograniczonym obciążeniu min.  dla pracy konden.

SPALANIE

CO2

CENTRALNE OGRZEWANIE

TEMPERATURA pracy centralnego ogrzewania min./maks.

CIŚNIENIE obwodu centralnego ogrzewania min. / maks.

CIŚNIENIE min. dynamiczne zasilania gazem naturalnym

CIĘŻAR

CIĘŻAR NETTO

MODEL

kW

kW

%

%

%

%

%

%

%

°C

bar

mm c.a.

kg

47,2 - 8,8

48,5

49,7 - 10,12

102,51

92,7

107,69

98,7

109

9

30 / 85

0,5-7

100

50

ALKON 50



Firma Unical nie bierze odpowiedzialności za możliwe nieprawidłowości spowodowane błędami w przepisywaniu lub podczas wydruku.
Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wnoszenia w swoich produktach modyfikacji, które uzna za konieczne lub pożyteczne, nie zmieniając przy tym ich głównej charakterystyki.


