
KOTŁY TRADYCYJNE

Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian. Faktyczny wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach. Wartości podane w tabelach danych technicznych zależne są od
czynników zewnętrznych, takich jak np. twardość wody, zakamienianie układu, warunki atmosferyczne etc. i mogą ulec zmianie w czasie eksploatacji urządzenia. Opublikowane dane dotyczą fabrycznie nowego urządzenia,
testowanego w warunkach laboratoryjnych. Producent zaleca coroczny przegląd urządzenia wykonany przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
zakresie danych technicznych, dążących do poprawy jakości produktu, bez konieczności uzasadniania tych zmian. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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EOLO MYTHOS 24 2 E
TRADYCYJNY WISZĄCY KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY

Typ: Tradycyjny

Rodzaj: Dwufunkcyjny

Sposób Montażu: Wiszący

Moc Kotła Dla C.o. (Minimalna-Nominalna): 9,0÷24,0 Kw

Moc Kotła Dla C.w.u. (Minimalna-Nominalna): 7,2÷24,0 Kw

Klasa Sprawności (92/42/cee): **

Nowoczesny design i małe rozmiary sprawiają, że nowe kotły MYTHOS są doskonałym rozwiązaniem dla osób szukających niewielkiego
urządzenia bez rezygnacji z komfortu. Kotły z tej serii zostały zaprojektowane tak, aby usprawnić instalację i konserwację, są również proste
w użytkowaniu dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.

DANE TECHNICZNE WARTOŚĆ

typ tradycyjny

rodzaj dwufunkcyjny

sposób montażu wiszący

Moc kotła dla c.o. (minimalna-nominalna) 9,0÷24,0 kW

Moc kotła dla c.w.u. (minimalna-nominalna) 7,2÷24,0 kW

Użyteczna sprawność cieplna przy mocy nom./min. 91,7 / 87,3 %

Klasa sprawności (92/42/CEE) **

Maksymalne ciśnienie instalacji c.o. 3 bar

Maksymalna temperatura robocza c.o. 90 °C

Zakres regulacji temperatury c.o. 38-85 °C

Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego 6 l

Wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h 2.5 m H2O

Zakres regulacji temperatury c.w.u. 30-60 °C

Minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. 0.3 bar

Maksymalne ciśnienie obiegu c.w.u. 10 bar

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) 10.9 l/min

Ciężar kotła pustego / napełnionego 29,2 / 31,1 kg

Zasilanie elektryczne 230 / 50 V/Hz

Moc zainstalowana 130 W

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D


