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Műszaki adatok
24
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3 utas váltószelep

fagyásgátlás, korrózió védelem,

Elválasztott hőcserélő rendszerrel

keringtető szivattyú letapadás gátló

FÛtés visszatérő ágba beépített
keringető szivattyú
Könnyen kezelhető mÛszerfal

Model CF - nyitott égésterű

F=130 mm, nem szűkíthető

ÉGÉSTERMÉK KIBOCSÁJTÁS
Égéstermék tömegáram
Égéstemék hőmérséklet (G20)
Minimum huzatérték
NOx besorolás
CO2 összetétel
CO összetétel (0%O2)
O2 összetétel
Levegő felvétel

Model FF - zárt égésterű, koncentrikus elvezetés

BS

ø60/100: 4 m-ig
ø80/125: 16 m-ig

Model FF - elválasztott elvezetés

ø80/80: 25m+25m

Áramlási érték l/h

CF: Nyitott égésterű

TULAJDONSÁGOK
Gáz bejövő nyomás (G20)
Minimális működési hőméséklet
FÛTÉSI KÖR
Fűtési hőmérséklet max/min
Vízoldali nyomásveszteség (∆T=20 °C)
A rendszer letiltási nyomásértéke
Tágulási tartály kapacitása
Tágulási tartűly előtöltési nyomása
Fűtési maximális nyomás
HMV kör
HMV működési hőmérséklet max/min
HMV vízadó képesség (10 perc - ∆T=30 °C)
Melegvíz mennyiség (∆T=25 °C)
Melegvíz mennyiség (∆T=35 °C)
Minimális HMV mennyiség
Max. HMV oldali nyomás
VILLAMOS ADATOK
Feszültség felvétel
Teljesítmény
Villamos védettség

jelmagyarázat
M:	Fűtési előremenő csatlakozás ø 3/4”
U:	HMV előremenő csatlakozás ø 1/2”
G:	Gáz bemeneti csatlakozás ø 3/4”
E:	HMV tápvíz csatlakozás ø 1/2”
R:	Fűtési visszatérő csatlakozás ø 3/4”
F:	Égéstermék kivezetés (ø mm)
F: 130 (CF)
F1: 60/100-80/125 (FF)
F2: 80/80 (FF)

nyitott égésterű

Energetikai tulajdonságok:
Névleges fűtési hőterhelés max/min
Névleges fűtési teljesítmény max/min
Égőtér hatásfoka:
Névleges fűtési hatásfok:
Hatásfok 30%-on - 47°C
Hatásfok minimumon
Hatásfok * (92/42/EEC)
Maximális fűtési veszteség (∆T=50°C)
Fűtési veszteség az égő bekapcsolt állapotában
Fűtési veszteség az égő kikapcsolt állapotában

funkció

hatásfok
10% megtakarítás
IPXD5 villamos
védettség (FF)

24
CF

Hidraulikus ellenállás a tömegáram
függvényében

TÖMEG ÉS MÉRETEK
Tömeg
Méretek (szélxmagxmély)

FF: Zárt égésterű

Ariston Thermo Group
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