Technické údaje
Široký modulačný výkon až 5 kotlov inštalovaných v kaskáde, vysoký výkon s redukciou
spotreby vďaka modulačnej rade 1:10 a vysokej efektivite. Veľký výkon, pestrá variabilita a
praktická modularita umožňujú, aby kotly série VICTRIX PRO boli ideálne použiteľné pre
inštalácie veľkých systémov centrálneho vykurovania veľkých obytných, komerčných,
administratívnych a priemyselných budov.
K dispozícii sú v 5 výkonových verziách od 35 kW do 120 kW, s možnosťou inštalácie v
interiéri alebo kotolni, s montážou na stenu alebo samostatnú konštrukcie (v ponuke).
Kaskádová modularita tejto série kotlov umožňuje prepojiť bok po boku až 5 kotlov, do
spoločného odvodu spalín a hydraulického rozvodu. Jeden kaskádový regulátor je schopný
riadiť až 8 kotlov, 3 vykurovacie zóny (z toho 1 priamu a 3 zmiešané) a 1 samostatný zásobník
TÚV.
Nízke emisie znečisťujúcich látok NOx a CO týchto kotlov sú vynikajúcou voľnou pre
inštalácie v budovách, ktoré vyžadujú veľký výkon a zároveň nízky dopad na znečisťovanie
životného prostredia ich prevádzkou.
Využiteľnosť – kotly série VICTRIX PRO sú svojimi vlastnosťami ideálne pre energetickú
modernizáciu všetkých existujúcich budov, ale aj pre realizácie vykurovacích systémov
nových budov. Predurčuje ich k tomu aj možnosť ich prepojenia k systémom využívajúcim
obnoviteľné zdroje energie, ako napr. solárny ohrev.
Kotly VICTRIX PRO sú zaradené do skupiny 5, ako veľmi ohľaduplné k životnému prostrediu
podľa Európskych noriem UNI EN 297 a UNI EN 483.

Maximálny príkon
kW
34,9
Minimálny príkon
kW
3,9
Maximálny výkon
kW
34,0
Minimálny výkon
kW
3,4
Účinnosť pri Max./Min. výkone (80/60°C)
%
97,3 / 86,3
Účinnosť pri Max./Min. výkone (50/30°C)
%
107,0 / 94,7
Účinnosť pri Max./Min. výkone (40/30°C)
%
107,3 / 100,2
Tepelné straty na plášti (80-60°C)
%
0,44 / 1,10
Tepelné straty na komíne (80-60°C)
%
0,04 / 1,60
Max. prevádzkový tlak vo vykurovacom okruhu
bar
4,4
Max. prevádzková teplota vo vykurovacom okruhu
°C
90
Nastaviteľná teplota vykurovania
°C
20 - 85
Využiteľný výtlak pri prietoku 1000 l/h
kPa (m H2O) 46,30 (4,72)
Hmotnosť plného kotla
kg
54,0
Hmotnosť prázdneho kotla
kg
51,2
Objem vody kotla
l
2,8
Elektrické pripojovacie napätie
V/Hz
230/50
Maximálny odber prúdu
A
0,90

Inštalovaný elektrický príkon kotla
Elektrický príkon obehového čerpadla
Elektrický príkon ventilátora
Elektrické krytie kotla
Maximálna teplota v prevádzkovom priestore
Minimálna teplota v prevádzkovom priestore
Max. teplota spalín
Trieda NOx
Hmotnostný NOx (zemný plyn)
Hmotnostný CO (zemný plyn)

W
140
W
98
W
28
IPX5D
°C
+50
°C
-5
°C
75
5
mg/kWh
25
mg/kWh
8

