Najważniejsze zalety

Elektryczne kotły c.o.

+

Cała kotłownia zintegrowana w jednej obudowie zawiera kocioł c.o. ze
sterowaniem pogodowym, zasobnik ciepłej wody o poj. 130l, przeponowe naczynia
wzbiorcze c.o. i c.w.u. o pojemności 12 litrów, pompę obiegową oraz pozostałą
niezbędną armaturę

+

Zajmuje niedużo miejsca, jest estetyczny i łatwy w montażu

+

Sterownik pogodowy z funkcją automatycznej reakcji na zmiany temperatury
zewnętrznej zapewnia najbardziej energooszczędną eksploatację kotła

+

Możliwość zaprogramowania temperatury w pomieszczeniach w cyklu dobowym
i tygodniowym

+

Możliwość regulacji temperatury wody w zasobniku c.w.u. oraz załączanie pompy
cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i tygodniowymi

+

Niskie koszty ogrzewania dzięki akumulacji ciepła podczas tanich taryf
energetycznych - współpraca z buforem c.o przy zastosowaniu odpowiednich
modułów (patrz wyposażenie dodatkowe)

+

Czujnik zewnętrzny pogodowy i czujnik wewnętrzny pokojowy w komplecie

EKD.M3
Polecane

do fotowoltaiki

630

Wymiary

2lata*

gwarancji

1745

5lat*

gwarancji

C
60

na zbiornik

46

Kocioł dwufunkcyjney ze
sterownikiem pogodowym
i wbudowanym
zasobnikiem c.w.u.
580

100

84

84

60

60

90

55

miejsce wprowadzenia
elektrycznego przewodu
przyłączeniowego
przyłącze
wlotowe c.w.u. Gw 3/4"

zasilanie wężownicy z zewnętrznego
źródła ciepła Gw 3/4"

przyłącze
wylotowe c.w.u. Gw 3/4"

przyłącze
wylotowe c.o. Gw 3/4"

przyłącze
wlotowe c.o. Gw 3/4"

C cyrkulacja c.w.u. Gw 3/4"

Dane techniczne
Model EKD.M3 - kotły dwufunkcyjne ze sterownikiem pogodowym
Kod produktu
EKD.M3 - 04/06/08
EKD.M3 - 12/16/20/24

Moc znamionowa
/ zasilanie
230V~
4/6/8 kW
400V 3~
12/16/20/24 kW / 400V 3~

Nominalny pobór
prądu (A)
17,4/26,1/34,8
5,8/8,7/11,6
3 x 17,4/23,1/28,8/34,6

Minimalny przekrój
przewodów (mm2)
3 x 2,5/4/6
5 x 2,5/2,5/2,5
5 x 2,5/4/4/6

Czas nagrzewania wymiennika c.w.u.
Δt 40°C (min.)

Model
anody

107/72/54

AMW.660

36/29/24/18

AMW.660

Wyposażenie dodatkowe
Kod produktu

Opis

C.MI

Moduł internetowy C.MI umożliwia zdalne sterowanie pracą kotła przez internet za pomocą komputera, tabletu lub smartfona.
Sterowanie odbywa się przez przeglądarkę internetową, zapewniającą łatwą i intuicyjną obsługę oraz wykorzystanie wszystkich
zaawansowanych funkcji sterownika M3

C.MG3

Moduł C.MG3 po podłączeniu do modułu C.MI oraz 3-drogowego zaworu mieszającego z siłownikiem, umożliwia sterowanie pracą
dodatkowego obiegu grzewczego (np. ogrzewania podłogowego lub rozładowania bufora c.o.). System może obsługiwać nawet 24
obiegi grzewcze (24 moduły C.MG3). W komplecie znajduje się czujnik temperatury WE 019/01.

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.

