PROTECH MAXI klasa 5
dostêpny w mocach 100, 150 i 200 kW
Kocio³ posiada certyfikat 5-klasy: wydany przez notyfikowane
laboratorium (szczególowe dane które modele posiadaja w
tabeli ponizej) -co swiadczy o bardzo wysokiej sprawnosci
kotla >90%, wyjatkowo czystych spalinach zawierajac kilkukrotnie mniej pylów,
CO, oraz N0x niz kotly poprzednich generacji, ponadto kociol zuzywa
mniejsza ilosc paliwa co przyczynia sie do obnizenia rachunków za ogrzewanie.
Ponadto kocio³ nie posiada rusztu dodatkowego. Spelnia wymogi lokalnych
oraz krajowych programów ograniczania niskiej emisji.
Kocio³ MAXI posiada wymiennik plomieniówkowy, który zapewnia bardzo wysoka
sprawnosc odzysku ciepla ze spalin a tym samym mniejsze zuzycie paliwa
(wiecej ciepla z jednej tony opalu!), a ponadto jest latwy w czyszczeniu.
Niska konstrukcja kotla, sprawia ze jest idealna propozycja do niskich kotlowni.
Kotly MAX! 100 i 150 - posiadaja jeden palnik retortowy.
Kotly MAXI 200kW posiadaja dwa palniki retortowe pracujace sekwencyjnie.
Palnik retortowy - to trwala, prosta i sprawdzona od lat konstrukcja przeznaczona jest
do efektywnego spalania ekogroszku z bardzo wysoka sprawnoscia ok. 90%.
Kolano oraz ruszt sa wykonane w tyrn palniku z zeliwa.
Palnik cechuje sie równiez uniwersalnoscia -bardzo dobrze spala równiez pelet
dzieki czemu mozna w dowolnym momencie w latwy sposób zmienic rodzaj paliwa.
Ponadto o niezawodnosci swiadczy uzycie najwyzszej jakosci motoreduk-tora
renomowanego producenta wraz z prostym i skutecznym zabezpieczeniem
przez zablokowaniem sie slimaka podajnika.
Niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo: kocio³ posiada kilka niezale¿nych zabezpieczeñ termicznych: m.in. czujnik temperatury kot³a,
czujnik temperatury rury podajnika (w przypadku wykrycia ¿aru w rurze podajnika wypycha awaryjnie paliwo i wy³¹cza wentylator).
Nowoczesny oraz intuicyjny sterownik! Kocio³ jest oferowany z najwy¿szym modelem sterownika KOMFORT/INDUSTRIAL,
który obs³uguje m.in. 2x pompy CO., pompê C.W.U., pompê cyrkulacyjn¹, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe,
czujnik temperatury zewnêtrznej. Mo¿liwoœæ sterowania kot³em zdalnie przez WiFi z komputera lub z smartphona z aplikacji
(iOs / Android) - wystarczy dokupiæ opcjonalny modu³ WIFI. BEZP£ATNA wstêpna regulacja oraz pierwsze uruchomienie kot³a
wraz z krótkim instrukta¿em u¿ytkownika dokonywane przez autoryzowanego instalatora lub serwisanta - co gwarantuje
poprawne dzia³anie,maksymalny komfort u¿ytkowania oraz bezproblemowe wieloletnie dzia³anie kot³a

MAXI 100

MAXI 150

certyfikat
5-klasy

certyfikat
5-klasy

certyfikat
5-klasy

Moc dla paliwa: ekogroszek

100 kW

150 kW

200 kW (2x100kW)

Moc dla paliwa: pelet

90 kW

140 kW

180 (2x90kW)

88 %

87 %

91,2 %

Zakres regulacji mocy

30 - 100 kW

50 - 150 kW

66 - 200 kW

Temperatura spalin

100 - 260 °C

Zgodnosc z norma 5-klasy

Sprawnosc

100 - 260 °C

100 - 260 °C

Powierzchnia wymiany ciepla

10,8 m2

15,3 m2

20,2 m2

Objetosc wodna

450 dm3

500 dm3

650 dm3

Srednica wylotu spalin
Zalecany ciag kominowy
Mozliwosc montazu w ukladzie zamknietym
Maksymalne cisnienie robocze wody

195 mm

195 mm

195 mm

20 - 30 Pa

20 - 30 Pa

20 - 35 Pa

Tak

Tak

Tak

2 bar

2 bar

2 bar

Podlaczenie kotla: zasilanie i powrót

2 1/2 ”

2 1/2 ”

2 1/2 ”

Waga

1160 kg

1450 kg

2100 kg

Szerokosc kotla z zasobnikiem

1965 mm

1965 mm

2882 mm

Wysokosc z sterownikiem

1595 mm

1645 mm

1613 mm

Glebokosc kotla

1515 mm

1765 mm

1686 mm

Wysokosc czopucha

1180 mm

1180 mm

1142 mm

- nie dotyczy -

- nie dotyczy -

- nie dotyczy -

Klasa efektywnosci energetycznej ErP
Zasobnik paliwa
Sterownik

6

MAXI 200

zasobnik 780L

zasobnik 940L

KOMFORT RT-16

KOMFORT RT-16

dwa zasobniki po 720L (=1440L)

Klimosz INDUSTRIAL RT-16i

