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WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ TECHNIKI
KONDENSACYJNEJ W DOSKONA¸YM KOTLE
DWUFUNKCYJNYM.

ISOTWIN CONDENS F 24/30 E
Isotwin Condens wykorzystuje technik´ kondesacyjnà,
dzi´ki czemu zu˝ywa znacznie mniej energii w porównaniu
z nowoczesnymi kot∏ami konwencjonalnymi. Taka oszcz´dnoÊç
gazu w po∏àczeniu z niskà emisjà CO oraz NOx powoduje, ˝e jest
przyjazny dla Êrodowiska.
Technika kondensacyjna
W standardowych kot∏ach woda w wymienniku ciep∏a przejmuje
energi´ od spalin, które sch∏adzane sà do okreÊlonej
temperatury (np. 120°C).
Ta cz´Êç energii nazywana jest w termodynamice „ciep∏em
jawnym”. Spaliny zawierajà równie˝ dodatkowe, tzw. „ciep∏o
utajone” czyli ciep∏o kondensacji zawarte w parze wodnej,
powstajàcej w czasie spalania gazu.
Podczas gdy w kot∏ach niekondensacynych energia kondensacji
zawarta w parze wodnej uchodzi niewykorzystana wraz
ze spalinami do komina, kot∏y kondensacyjne sà w stanie jà
wykorzystaç.
Jest to zwiàzane z budowà wymiennika ciep∏a, którego
powierzchnia wymiany ciep∏a jest znacznie wi´ksza
od wymienników w „zwyk∏ych” kot∏ach. Dzi´ki temu
w wymienniku ciep∏a po przej´ciu „ciep∏a jawnego” od spalin,
ma miejsce dalsze ich sch∏adzanie do temperatury ni˝szej ni˝
temperatura kondensacji pary wodnej. W czasie procesu
skraplania pary wodnej uwalniane jest ciep∏o kondensacji
i przekazywane wodzie grzewczej w wymienniku ciep∏a.

Dzi´ki temu otrzymujemy:
• wi´kszà wydajnoÊç
• energooszcz´dnoÊç
• niskà emisj´ CO

Do wspó∏pracy z kot∏ami Isotwin przewidziano termostaty
pokojowe Exacontrol.
Dzi´ki zastosowaniu termostatów pokojowych mo˝na
zoptymalizowaç zu˝ycie gazu, dostosowujàc prac´
urzàdzenia do naszego trybu ˝ycia. Wykorzystujàc
Exacontrol 7 radio mamy mo˝liwoÊç swobodnego
wyboru miejsca ustawienia termostatu dzi´ki
bezprzewodowej (radiowej) komunikacji z kot∏em.

EXACONTROL wyÊwietlacz
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Sonda zewn´trzna reguluje temperatur´ wody c.o.
w zale˝noÊci od zmiany temperatury zewn´trznej.
Mo˝e pracowaç tylko z instalacjà wyposa˝onà
w termostat pokojowy.
Sonda powinna byç zamontowana na Êcianie pó∏nocnej
lub pó∏nocno-zachodniej.
Nale˝y chroniç jà przed nadmiernym dzia∏aniem promieni
s∏onecznych.
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1. Aktualna godzina
2. Funkcja c.o.
3. Aktualna temperatura °C
4. Dzienny okres grzania °C
5. Tydzieƒ
6. Wskazanie dnia tygodnia

Sk∏ad zestawu:
• 1 czujnik
• przewód 15 m, 2-˝y∏owy (∏àczàcy czujk´ z p∏ytà g∏ównà)
• 1 p∏ytka elektroniczna
• 1 wiàzka pod∏àczeniowa
Adaptacja pracy uk∏adu odbywa si´ w zale˝noÊci
od warunków klimatycznych.
Jest mo˝liwoÊç dokonania 11 nastaw za pomocà potencjometru (P1A) znajdujàcego si´ na p∏ytce elektronicznej sondy.
Punkt poczàtkowy krzywych (Po) odpowiada temperaturze
zasilania c.o. równej 38°C, przy temperaturze zewn´trznej
wynoszàcej 18°C.
Za pomocà potencjometru P2A znajdujàcego si´ na p∏ytce
elektronicznej sondy, mo˝na regulowaç temperatur´
w zakresie +/– 10°C.

EXACONTROL 7 radio

• Bezprzewodowy tygodniowy
termostat pokojowy
• 2 programy ustalone + 1 program
• modyfikowany + 1 program
indywidualny
• Tryb wakacyjny
• 3 zakresy temperatur
• Zasilanie 2 baterie 1,5 V

EXTRACONTROL

EXTRACONTROL 7

EXTRACONTROL 7 radio

Tryb pracy

dobowy

tygodniowy

tygodniowy

Programy
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2

2
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TAK

TAK

Zakresy temperatur

3

3

3

Sterowanie radiowe bezprzewodowe

–

–

TAK

Tryb wakacyjny

ISOTWIN CONDENS
DANE ELEKTRYCZNE

Jednostka

Isotwin Condens F 24/30 E

Napi´cie zasilania
Nat´˝enie

(V)
(A)

230
1,05

Maksymalny pobór mocy
Kod bezpieczeƒstwa

(W)

241
IPX4D

Jednostka

Isotwin Condens F 24/30 E

(ppm)
(%)
(ppm)
(°C)

86
9,2
23,3
68

Jednostka

Isotwin Condens F 24/30 E

(m)
(m)
3
(m /h)
(g/s)

od 0,5 do 10 m
od 0,5 do 16 m
37
13,2

Jednostka

Isotwin Condens F 24/30 E

(mm)
3
(m /h)
3
(m /h)
3
(m /h)
3
(m /h)

5,65
2,43
1,59
0,68
3,10

Jednostka

Isotwin Condens F 24/30 E

(mm)
(kg/h)
(kg/h)
(kg/h)
(kg/h)

5,65
1,78
1,16
0,55
2,27

EMISJA SPALIN
Sk∏ad spalin przy mocy maksymalnej dla GZ 50
CO
CO2
NOx
Temperatura spalin przy mocy max.
ODPROWADZENIE SPALIN
D∏ugoÊç odprowadzenia pozimego (Ø 60/100)
D∏ugoÊç odprowadzenia pionowego (Ø 80/125)
Wydatek powietrza (1013 mbar – 0°C)
Wydatek odprowadzanych spalin

Charakterystyka gazu
GZ 50
Ø dysza palnika
Maksymalne zu˝ycie gazu w funkcji c.o.
Zu˝ycie gazu przy mocy 15 kW (ustawienie fabryczne)
Minimalne zu˝ycie gazu w funkcji c.o. i c.w.u.
Maksymalne zu˝ycie gazu w funkcji c.w.u.
PROPAN
Ø dysza palnika
Maksymalne zu˝ycie gazu w funkcji c.o.
Zu˝ycie gazu przy mocy 15 kW (ustawienie fabryczne)
Minimalne zu˝ycie gazu w funkcji c.o. i c.w.u.
Maksymalne zu˝ycie gazu w funkcji c.w.u.

Charakterystyka techniczna
CENTRALNE OGRZEWANIE

Jednostka

Isotwin Condens F 24/30 E

Moc
SprawnoÊç
Temperatura c.o.
PojemnoÊç naczynia wzbiorczego
Maksymalna pojemnoÊç instalacji c.o.

(kW)
(%)
(°C)
(l)
(l)

6,8 – 24,6
107
22 – 80
12
255

Maksymalne ciÊnienie zaworu bezpieczeƒstwa

(bar)

3

Jednostka

Isotwin Condens F 24/30 E

(kW)
(°C)

6,8 – 28,9
36 – 80

Przep∏yw nominalny dla ∆T 30°C
Minimalne ciÊnienie zasilania

(l/min)
(bar)

18,5
0,7

Maksymalne ciÊnienie zasilania

(bar)

10

CIEP¸A WODA U˚YTKOWA
Moc
Temperatura c.w.u.
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