
DIVATECH D LN
ATMOSFÉRICKÝ KOMÍNOVÝ ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KOTOL, 
S PRIAMYM OHREVOM TUV, Low Nox horák
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Model

MAXIMÁLNY VÝKON 25 KW

DIVAETCH D LN sa dodávaný ako model
pre vykurovanie a okamžitú výrobu teplej úžitkovej vody

Kotol s prirodzeným odťahom spalín (DN 130)
a uzatvorenou spaľovacou komorou

Osvedčená technológia Ferroli v oblasti tradičných závesných kotlov 
bola vylepšená Low Nox horákom pre splnenie všetkých aktuálnych
štandardov ERP.

mod. C24

nox

class 6
Minimálne znečisťujúce emisie
(trieda 6 podľa EN 15502-1)  v
v súlade s požiadavkami smernice ErP z
26.09.2018 (emisie NOx <56 mg / kWh) A

electronic
pump Kotol je vybavený vysoko výkonným

efektívnym obehovým čerpadlom
v súlade s novými nariadeniami ERP

comfort

Táto funkcia udržuje výmenník na teplote
a produkuje teplú vodu teplejšie
a rýchlejšie

ERP

MODEL C 24

Trieda ERP
(G - A++Class) C

(G - A Class) A

Sezónna účinnosť 77

Tepelný príkon
Max
Min

kW
kW

25,8
8,3

Tepelný výkon
Max
Min

kW
kW

23,5
7,0

Účinnosť
80°C - 60°C
30% záťaž

Pmax %
%

91,0
89,6

Produkcia TUV
Δt 25°C
Δt 30°C

l/min
l/min

13,4
11,2

Prevádzkový tlak UK Max bar 3
Prázdná hmotnosť kg 27
Rozmery ŠxVxH mm 400x700x330
Kódové označenie 0DCC4YWA

VODNÁ SCHÉMA

 Tradičný kompaktný nástenný kotol na ústredné kúrenie a priamy ohrev teplej úžitkovej vody
- Monotermický medený výmenník plus výmenník z nerezovej ocele so spoľahlivým trojcestným ventilom
- Kompletné a intuitívne ovládanie s autodiagnostickou funkciou s podsvieteným displejom
- Čerpadlo triedy A s funkciou proti zablokovaniu: je zapnuté na niekoľko sekúnd v prípade 24 hodinovej
  nečinnosti
- Hydraulický bypass ako štandard
- Atmosferický horák z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
- Modulácia prevádzky v režime vykurovania a teplej úžitkovej vody
- Možno kombinovať s modulačným diaľkovým ovládaním
- Protimrazová ochrana
. Plynulá regulácia výkonu
- Pripravený na pripojenie k solárnym systémom: integrované riadenie kombinovanej výroby teplej vody
- Kompaktné rozmery umožňujú inštaláciu, a to aj na miestach, kde je k dispozícii obmedzený priestor


