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Unical nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za możliwe nieścisłości spowodowane błędami w przepisywaniu lub druku. Zastrzega sobie też prawo do modyfikowania swoich
produktów - bez wcześniejszego powiadomienia - w sposób, który uzna za konieczny lub celowy, bez zmiany ich podstawowych parametrów.

Polska Sp. z o.o., ul. Starokościelna 63, 43-100 Tychy, tel / fax 0048 32 327 52 89, e-mail: info@unicalpolska.pl, www.unical.pl



C M Y CM MY CY CMY K

Szeroki zakres

Najszerszy zakres dla
wszelkich potrzeb
Kotły dostępne w wersjach z ciągiem
naturalnym lub zamkniętą komorą
spalania i ciągiem wymuszonym.
Wyposażone w wymienniki jedno lub
dwu-obiegowe oraz wymiennik płytowy
C.W.U., o mocy 24 lub 28 kW.
Mogą pracować zasilane gazem ziemnym
lub LPG.
Ochronna izolacja elektryczna IP X4D.
Zwarta budowa o wymiarach: wysokość
700, szerokość 420, głębokość 310 mm.
Łatwość instalowania, regulacji i
konserwacji, dzięki zastosowaniu przez
UNICAL elektroniki i komponentów
wysokiej jakości.

EVE 05:
idealne połączenie osiągów
i prostoty
EVE 05 dzięki prostocie konstrukcji i
działania, stanowi najbardziej wymowny
dowód stosowania przez firmę UNICAL
światowego poziomu technologii w
produkcji kotłów.
Dowodem estetyki przy prostocie
budowy i obsługi jest panel sterowania,
który harmonijnie wbudowany w
zaokrągloną obudowę pomalowaną
proszkową farbą epoksydowo-
poliestrową, stanowi dopełnienie
dopracowanej całości.

elektryczny zawór
rozdzielczy

ciąg naturalnyTYP zamknięta
komora spalania

jedno-obiegowy
wymiennik ciepła

dwu-obiegowy
wymiennik ciepła

EVE 05 RTFS 24

EVE 05 CTN 24 F

EVE 05 CTFS 24 F

EVE 05 CTN 24

EVE 05 CTFS 24

wymiennik ciepła
z płytami c.w.u.
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Mechatronika EVE 05

Komora spalania: wymiennik ciepła
(u góry) i palnik ze stali nierdzewnej
(u dołu).

Elektroniczna płytka
drukowana z
mikroprocesorem.

Panel sterowania ze świecącym
wyświetlaczem wielofunkcyjnym.

Czujniki NTC dla obiegu
grzewczego i sanitarnego.

Obracany panel
sterowania dla ułatwienia
konserwacji.

Timer przeciwzakłóceniowy
pompy.

Ochrona przed niską
temperaturą zapewnia
wysoką niezawodność

Pompa z wbudowanym filtrem
i odpowietrznikiem.

Modulujący zawór gazowy.

Pojedyncza elektroda
zapłonu i jonizacji.

Wbudowany wyłącznik
przepływowy.

Kompaktowy zespół
hydrauliczny.
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Anty-blokada pompy. Po długim
okresie postoju kotła, elektronika daje
5 – sekundowy impuls co 24 godziny
postoju, co pozwala pompie przez
chwilę pracować i uniknąć
“zapieczenia”. PANEL
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gwarancji
lata

Dzięki swojej
szczególnej

konfiguracji.
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Proste i szybkie kombi
Dwu-obiegowy wymiennik ciepła:
Ultra-zwarty o dużej użebrowanej powierzchni 1,65 m2

wokół sześciu rur miedzianych o przekroju owalnym,
wewnątrz których umieszczono rury obiegu wody
sanitarnej (do 13,7 l/min, od 35 do 60°C), zapewnia
maksymalnie szybką wymianę ciepła, znacznie redukując
wytrącanie wapnia.

Wyniki:
• Natychmiastowa, w porównaniu do tradycyjnych kotłów

bezzwłocznych, produkcja gorącej wody.
• Szybka reakcja na zmiany temperatury wody, dzięki

bardzo małej bezwładności wynikającej z materiałów
i kształtu wymiennika.

• Znaczna oszczędność energii.

Bardzo wygodne kombi
• Jedno-obiegowy wstępny wymiennik ciepła: gwarantuje

doskonałą wydajność oraz idealną sprawność przy
dowolnych warunkach obciążenia.

• 12 płytowy wymiennik ciepła AISI 316L dla C.W.U. ze
stali nierdzewnej. Zapewnia większą powierzchnię
wymiany tak, że przy tej samej temperaturze wody i
wielkości zapotrzebowania, kocioł może pracować przy
niższej temperaturze uzyskując:

   - stałą temperaturę wody podczas poboru;
   - uzysk C.W.U. w ilości 13,7 l/min, przy ∆t 25K.
• Regulowany zawór rozdzielczy  nowej generacji, (będący

wynikiem studium technologicznego Unical w zakresie
grupy hydrauliki z mosiądzu), dzięki wyposażeniu w
mocny silnik elektryczny, potrafi szybko i bezpiecznie
przełączać gorącą wodę produkowaną przez wstępny
wymiennik ciepła do obiegu ciepłej wody użytkowej
lub do pętli obiegu centralnego ogrzewania,
optymalizując działanie - przy jednoczesnej modulacji
temperatury.

• By-pass automatyczny pozwala optymalizować dopływ
wody do kotła, aby w ten sposób aby w ten uniknąć
niebezpieczeństwa przegrzania.

Gorąca woda z EVE 05

Jedno-obiegowy wymiennik ciepła – Płytowy wymiennik ciepła – Zawór trójdrogowy.

Dwu-obiegowy wymiennik ciepła

Dwu-obiegowy wymiennik
ciepła– przekrój poprzeczny
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EVE 05 gwarantuje maksymalnie proste
użytkowanie. Płyta przednia została
zaprojektowana według najnowszych zasad
ergonomii. Komplet funkcji obejmuje:
• Wielofunkcyjny wyświetlacz

ciekłokrystaliczny, widoczny także w
ciemności i łatwo zrozumiały dla każdego.
Wskazuje temperaturę wody grzewczej
i sanitarnej, umożliwia odcięcie zasilania
przy zaniku płomienia, tryb roboczy,
pozycję gotowości oraz diagnostykę ze
wskazaniem 11 kodów awarii.

• Zapłon elektroniczny z potrójną próbą
zapalania, zapewnia kotłowi
niezawodność w każdych warunkach
pogodowych.

• Ciągła modulacja gazu, sterowana przez
mikroprocesor, zarówno w trybie
centralnego ogrzewania, jak i produkcji
gorącej wody gospodarczej, przez dwa
oddzielne czujniki temperatury NTC,
zapewnia bardzo dokładne nastawianie
temperatur.

• 15–sekundowa zwłoka zabezpiecza kocioł
przed przegrzaniem, kontroluje
równowagę cieplną między dopływem a
powrotem wody grzewczej. Nawet po
dłuższym okresie zapotrzebowania na
gorącą wodę użytkową; ta sama funkcja
pozwala na pracę w trybie centralnego
ogrzewania.

• Ochrona przeciw zamarzaniu,
uruchamiana przy 5°C i nagrzewa
kocioł do 15°C bez ryzyka, że EVE 05
zamarznie w przypadku niskiej
temperatury w miejscu zainstalowania
kotła.

• Anty-blokada pompy. Po długim okresie
postoju kotła daje 5-sekundowy impuls,
co 24 godziny postoju, co pozwala
pompie przez chwilę pracować i
uniknąć “zapieczeniu”.

• Funkcja “kominiarz” ułatwia czynność
nastawiania spalania. Naciskając przez
3 sekundy przycisk zerowania pozwala
kotłowi pracować na przemian, przy
maksymalnej i minimalnej wydajności,
przez 15 minut.

EVE O5:
po prostu technika

Wyświetlacz info + termometr

Przycisk zerowania i czyszczenia komina Pokrętło temperatury centralnego ogrzewania

Manometr

Regulator temperatury ciepłej wody użytkowej
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Profesjonalny instalator żąda, aby
wyroby, które instaluje miały dobre
parametry, trwałość podzespołów, prostą
i łatwą instalację.
W odpowiedzi na powyższe Firma
UNICAL wyprodukowała
kocioł EVE 05. Elegancki w swej
estetyce, o małej głębokości
(zaledwie 310 mm); został
zaprojektowany ze szczególną
troską o łatwość obsługi,
szybkość instalowania i łatwy
dostęp do podzespołów, tak aby
ułatwić serwis podstawowy, awaryjny, a
zarazem zredukować koszty konserwacji.

Dzięki dobremu rozplanowaniu
elementów kotła, technik na pierwszy rzut
oka łatwo, szybko je rozpozna i wykona
czynności instalacji lub  konserwacji, przy
niskich kosztach czynności.

Demontaż obudowy bez bojlera kotła przez
łatwe odpięcie

Otwieranie przestrzeni szczelnej komory
spalania

Wyjmowanie palnika przez wysunięcie 
w przód, bez przesuwania ciągu gazu

Wymiennik ciepła wysuwa się ku przodowi

Wyjmowanie przedniej części wentylatora Możliwość obracania skrzynki panelu
sterowania - ułatwiający czynność konserwacji

700 mm

420 mm

310 mm

Łatwa instalacja i konserwacja
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Oddzielne przewody ø 80 (Zestaw B), kod: 00360535Przewód współosiowy (Zestaw A), kod: KIT5500C

Termoregulator GA 240, analogowy,
elektroniczny, dzienny, kod: 00260737

Termoregulator SD 700, cyfrowy, tygodniowy,
kod: 00260738

Opcjonalne akcesoria i
dane techniczne
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Zestaw A Zestaw B

CTN 24Model CTFS 24 CTFS 24 F

MOC NOMINALNA

MOC MINIMALNA

SPRAWNOŚĆ PRZY OBCIĄŻ. 100%

SPRAWNOŚĆ PRZY OBCIĄŻ. 30%

MAKSYMALNA TEMPERATURA SPALIN

CIŚNIENIE OBWODU GRZEWCZEGO

CIŚNIENIE OBIEGU SANITARNEGO

CIĄGŁA PRODUKCJA C.W.U. (∆T 25K)

ZASILANIE ELEKTRYCZNE (NAP./CZ.)

MAKSYMALNY POBÓR MOCY

STOPIEŃ OCHRONNEJ IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

CIĘŻAR NETTO

CTN 24 F

Zestaw rur do instalacji,
kod: 00361193

Rury instalacyjne z zaworami,
kod: 00361193 + 00360682

Zestaw rur dwu-stożkowych
do instalacji, kod: 00361265

Konsola montażowa, kod: 00361195

Metalowy wieszak montażowy,
kod 00361244

RTFS 24
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