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Grupa gazowych kotłów kondensacyjnych UNICAL – ALKON spełnia najwyższe wymogi dotyczące sprawności oraz emisji spalin. Wszystkie kotły tej
grupy mają opatentowany wymiennik główny oraz
palnik modulacyjny typu PREMIX, o bardzo wysokim
stopniu modulacji od 4 do 24 kW (ALKON 09 – 24C i R)
oraz od 5,4 do 28 kW (ALKON Clipper).
Dzięki swojej budowie i niezawodności możemy przekazać klientowi urządzenia, których gwarancja na wymiennik trwa aż 5 lat, a na pozostałe podzespoły 3 lata.
Kotły ALKON mają nowoczesny wyświetlacz informujący o trybie pracy, autodiagnostykę oraz wbudowaną automatykę pogodową która zapewnia optymalną, a w szczególności ekonomiczną pracę.
Kotły ALKON R, C, CLIPPER przeznaczone są do
ogrzewania apartamentów, wolno stojących domów
mieszkalnych zarówno pod względem centralnego
ogrzewania, jak i przygotowania c.w.u. Mogą również współpracować z instalacjami niskotemperaturowymi (np. ogrzewanie podłogowe), dzięki pełnej
komunikacji z modułami M3000, instalacjami solarnymi oraz doskonale wspomagać instalacje wyposażone w pompę ciepła.
W naszej ofercie również pełny asortyment wspomagający kotły, tj. regulatory tygodniowe modulacyjne,
zawory przełączające c.w.u., zasobniki, systemy kominowe i automatykę regulacyjną.
W sprzedaży również zestawy ALKON z instalacją
solarną.
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Nazwa handlowa kotła

ALKON 09 C 24

ALKON 09 R 18

ALKON CLIPPER 28

Typ
Zakres nominalnej mocy cieplnej
(40/30°C) [kW]
Normatywny współczynnik
sprawności (40/30°C) [%]
Palnik
Maksymalny zakres modulacji
Materiał wymiennika
Dopuszczalne ciśnienie robocze
czynnika grzewczego

dwufunkcyjny wiszący

jednofunkcyjny wiszący

dwufunkcyjny stojący

24 kW

18 kW

28 kW

>108%

>108%

108%

premiksowy z komorą podmieszania
4,2-24 kW
4,2-18 kW
aluminium, magnez, krzem
aluminium, magnez, krzem

5,9-28 kW
aluminium, magnez, krzem

0,3 MPa

0,3 MPa

0,3 MPa

Przygotowanie c.w.u.

przepływowo – wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej

w zewnętrznym zasobniku,
np. Sanical poj. 100-1000 l

we wbudowanym zasobniku 110 l
z wężownicą

Wydatek ciepłej wody przy Δt = 25 K
Temperatura spalin przy
temp. wody grzewczej powracającej do kotła z instalacji 60°C

13,2 l/min

13 l/min (Sanical 150 l)

20 l/min

58,2oC

50,3oC

46,9oC

Wyposażenie podstawowe

naczynie wzbiorcze 6 l, 3-stopniowa pompa z automatycznym odpowietrznikiem, automatyka pogodowa

Wymiary [mm] – wys, szer, głeb.
Ciężar kotła pustego [kg]
Gwarancja
Cena z wyposażeniem
podstawowym

700x420x310
700x420x310
36 kg
36 kg
5 lat na wymiennik główny, 3 lata na pozostałe podzespoły
5985 zł netto

5565 zł netto

naczynie wzbiorcze 8 l, 3-stopniowa
pompa z automatycznym odpowietrznikiem, automatyka pogodowa, zasobnik 110 l ze stali nierdzewnej, przyłącze spalin 60/100
1683x476x488
98 kg
12 317 zł netto

