
KON B, dovršen stenski kondenzacijski grelnik, 
ponuja novo obliko udobja. 
V svojem DNK zapisu nosi tehnološko platformo 
KON, integrirano, “akumulacijsko” 60 litrsko 
superfast, iz INOX jekla AISI 316 L.
Narejen je z namenom zagotavljanja udobnega 
tuširanja z izhajanjem vode na konstantni temperaturi, 
ne da bi se občutile "spremembe" zaradi drugih 
istočasnih uporabnikov.
Z akumulacijo na 70°C je na voljo 50 litrov vode na 
visoki temperaturi, ki jih je mogoče mešati s hladno 
vodo, kar zagotavlja 195 litrov v prvih 10 minutah, 
pri Dt 25K. Izhajanje vode po izpraznjenju grelnika 
se nadaljuje tako, da se skozi čas ohrani konstantna 
temperatura 45°C.
Uporabnik lahko izbere temperaturo vode s pomočjo 
ukaza na robu plošče. 
Grelnik je pripravljen v približno 10 minutah, če gre za 
začetno hladno stanje, ponovno gretje, ki se začne pri 
45°C, pa v manj kot 6 minutah. 
Sistem prioritete sanitarne vode je osnovan na 
večkratno testiranemu kompleksu s tripotnim 
električnim ventilom. 
Zelo učinkovit binom strojne in programske opreme 
omogoča delovanje na visoki in nizki temperaturi z 
različno prioriteto, povezan pa je z odločno enoto 
prenosnika-kondenzatorja premix, kar zagotavlja 
hitrost pri pripravi sistema ogrevanja na delovanje, s 
tem pa tudi velik prihranek. 
Poleg tega je bila posebna pozornost namenjena 
zmanjšanju zvočnih emisij ter izolaciji grelnika, z 
namenom preprečiti izgubo energije. 
KON B, resnični protagonist podjetja Unical. 
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Veliko nadzorno okno, ki omogoča takojšnji pregled 
notranjih sestavnih delov. 

Diagnostični sistem

Prenosnik Al/Si/Mg

Visoka/nizka temperatura

60

Termostatični mešalnik 
(opcijski 35 kW)

Hitra priprava T. S. V. 

Grelnik iz inox jekla AISI 316 
60 litrski - hitra akumulacija

Razmerje modulacije 1:6,3 1:6,3Antilegionela

Serijska funkcija proti zmrzovanju

Obtočna črpalka
visoke učinkovitosti ErP

Avtomatski diferencialni obtok

10-litrska raztezna posoda 
za ogrevanje

3-litrska raztezna posoda 
za sanitarno vodo

Sistem proti blokiranju1:8

10 L

3 L

MONOTERMIČNI
PRIMARNI

Široko moduliranje moči
Ta značilnost omogoča določanje, zahvaljujoč termostatu in 
senzorjem na napravi, pravšnje trenutne moči, ki je sistemu 
potrebna, s tem pa zmanjša nepotrebne pojave on-off, ki so 
krivi za visoko porabo. 
Homologacija v razponu moči (Range Rated)
omogoča fiksiranje moči tako, da jo prilagodi zahtevam 
sistema. 
Sistem “ANTIFAST” dodatno skrajša cikle za vklop in izklop 
ter s tem optimizira izkoristek in stroške.
Gre za elektronski aparat za zamik vklopa, ki se sproži po 
izklopu kotla, ko je bila temperatura dosežena.
Prednosti:
- Hitra priprava na uporabo pri vklopu
- Skrajšanje ciklov on-off z zmanjšanjem porabe in obrabe 

sestavnih delov.

Konstrukcijska tehnologija na tlačno 
ulivanje s pomočjo kalupa izraža najnovejši 

tehnični dosežek. 

Prihranek z ekskluzivnim primarnim 
prenosnikom Al/Si/Mg
KON B ima, kot vsi "Unical" izdelki, originalni primarni 
prenosnik. Izdelan je iz posebne zlitine iz aluminija/silicija/
magnezija, ki zagotavlja njegovo učinkovitost, pokrit pa je z 
garancijo Unical, ki velja kar 5 let.
Zahvaljujoč konfiguraciji notranje toplotne izmenjave se 
dosegajo izkoristki do 108,2% (po dir. 92/42) v načinu 
kondenzacije, ki za uporabnika pomenijo velik finančni 
prihranek in zmanjšan vpliv na okolje, saj gre za boljšo porabo 
goriva.



Notranjost grelnika
 Prostornina akumulacije 60 litrov s prirobnicami z vseh 
strani, preprosto preverjanje in izolacija iz negorljivega 
polistirena.

 Jeklo INOX AISI 316 L
 Dispozicija serpentine voda-voda v obliki 2 koncentričnih 
spiral , ki ju je mogoče izvleči, nahajata se v spodnjem delu 
grelnika. Tako dobite maksimalno toplotno izmenjavo z 
vhodno hladno vodo, ki je s pomočjo posebne naprave, 
vbrizgana v grelnik - ta naprava zmanjša motnje v zgornjem 
delu, kjer se odvije zajem hladne vode.

 Dolžina primarne serpentine: 13 metrov
 Površina izmenjave: 0,85 m2

 Čas priprave od 12 do 74°C: približno 10 minut
 Ventil za izpraznjenje

 Energijska učinkovitost ogrevanja vode ηwh enaka68,1%, 
skladno z dir. Erp, ki zahteva grelnik, zmožen zdržati velike 
in intenzivne zajeme vode skozi čas

 Magnezijeva anoda ščiti celovitost grelnika pred 
parazitskimi tokovi in tako potrjuje njegovo garancijo 5 let.

 Neoporečna, zdrava voda, zahvaljujoč programu anti 
legionela: zelo koristen avtomatski elektronski program 
vsakih 186 ur predvidi cikel na visoki temperaturi (70°), ki 
"sterilizira" grelnik in prepreči vsakršno nastajanje bakterij.

GRELNIK
IZOLIRAN 60 l

Cev za zajem tople vode

Anoda 

RAZTEZNA POSODA
ZA SANITARNO VODO 3 l
(predhodno pripravljena na 
2,5 bara)

Modulacijski gorilnik premix
Elektropnevmatski nadzor in konstantno razmerje gorenja 
gorilnika "Flat" zagotavljata dolgotrajnost, zahvaljujoč 
majhnim termičnim in mehaničnim nihanjem, fizikalno 
nespremenljivost pa vlakna FeCrAlloy, poleg tega je zaradi 
svoje strukture idealen za razširjanje toplote, razvije pa zelo 
mehak in svetel plamen.
Mehanizem za odstranitev “Quick release” tako zgornje 
plošče, kot tudi dna prenosnika, omogoča popolno 
odstranjevanje sistema za gorenje, skupaj z dobro testiranim 
in posodobljenim kompleksom elektronike in sistemom za 
predhodno mešanje.
Pnevmatski plinski elektroventil in ventilator, oba 
modulacijska, se odlikujeta po svoji majhnosti. 
Prednosti:

 kompaktnost in zmanjšana raven hrupa
 širok razpon modulacije 1:6,3
 popolna varnost uporabe, saj ni motenj in turbolenc. 

Ventil je narejen tako, da kompenzira fluktuacije tlaka 
v omrežju prisotnih plinov ter stabilizira napajalni tlak, 
neodvisno od tlaka zajema, ki ga generira ventilator za premix.  
Preprosto ga je regulirati, zagotavlja primerno mešanico 
zraka/plina (Low NOx), s čimer zagotavlja visoke ravni CO2 in 
olajša kondenzacijo.

DIAGRAM PRETOKA-TLAKA MODULACIJSKE OBTOČNE ČRPALKE

MODULACIJSKA OBTOČNA ČRPALKA
VISOKE UČINKOVITOSTI

Modulacijska obtočna črpalka visoke 
učinkovitosti z odzračevalnikom 
Predstavlja najnovejšo tehnologijo pri standardih visoke 
učinkovitosti.
Skladno z direktivo ErP iz leta 2015, s porabo v načinu 
pripravljenosti, manjšo od 1W in le 45W v načinu maksimalne 
obremenitve delovanja, zahvaljujoč svoji veliki zmogljivosti 
modulacije, avtomatsko dozira moč kotla glede na zahteve 
sistema, pomaga si s termostatom za temperaturo okolja in s 
temperaturami, ki jih zaznajo senzorji na dovodu/povratku.
Pri pripravi grelnika sanitarne vode pripomore k hitrejši 
pripravi in zmanjšanju ciklov on/off gorilnika. 
Zelo tiha in kompaktna se popolnoma integrira z varnostnim 
ventilom, nastavljivim obtokom in ventilom za izpust.  

Tl
ak

 (m
H

2O
)

zmogljivost (l/h)

Maks. V  
obtok ON

Min. V

Maks. V  
obtok OFF



Iz
d.

 š
t°

1 
- 1

1/
20

15
  k

od
a 

00
33

58
22

Izpusti dimnih plinov (opcijsko)
KOAKSIALNI SISTEMI Ø 60/100 (PP)

  Komplet “A” koaksialni izpust
  Ø 60/100 mm
  sestavljajo ga:
  90° koaksialno koleno
  cev za zajem/izpust 80 cm

  koda 00362222
  koda 00363010 (zmanjšana višina)

DELJENI SISTEMI ZA
ZAJEM IZPUST Ø 80 (PP)

  Komplet “B” deljen izpust Ø 80/80
  sestavljajo ga:
  2 koleni 90° širokega razpona,
  komplet za deljenje, 
  izpustni terminal 1 m, 
  terminal za zajem 95 cm

  koda 00362232

  RAZDELILNIK KON
  z adapterjem

  koda 00362233

KOAKSIALNI SISTEMI Ø 80/125
(ALUMINIJ)

  KOMPLET ADAPTERJA ZA KOAKSIALNI
  IZPUST Ø 80/125

koda 00361334

  PRIKLJUČEK S PRIROBNICAMI
  VERTIKALNI KOAKSIALNI

  koda 00362755

Serijski dodatki
Med drugim je kotel opremljen z:

 Pločevinasta šablona za predispozicijo priključkov, ki 
jo je mogoče tudi ločeno naročiti (koda 00363171)

 1 modulacijka obtočna črpalka
 4 klini za fiksiranje kotla
 3-litrska raztezna posoda sanitarnega obtoka 

 (montirana)

Tehnični podatki

Dodatki (opcijsko)

Za več informacij glede dodatkov (dimniške cevi, hidravlični priključki), združljivih z 
aparatom KON B, poglejte stran www.unical.eu

KRONOTERMOSTAT
GA 240

Koda 00362968

KRONOTERMOSTAT
REGOLAFACILE (ENO-
STAVNOPRAVILO)
ON-OFF

Koda 00362905

DALJINSKI UPRAVLJALNIK
SIM-CRONO P
tedensko moduliranje

Koda 00362904

ZUNANJA SONDA 
Koda 00362077

DALJINSKI UPRAVLJALNIK
REGOLAFACILE (ENO-
STAVNOPRAVILO) 
tedensko moduliranje
Koda 00361971

Unical zavrača vsako odgovornost v primeru netočnosti pri transkripciji ali tisku. Poleg tega si pridržuje pravico sprememb 
izdelkov z namenom uvedbe bolj uporabnih ali potrebnih lastnosti izdelkov, ne da bi ogrozila njihove bistvene značilnosti

AG S.p.A.  46033 casteldario - mantova - italija - tel. 0376 57001 (r.a.) - faks 0376 660556 - export@unical-ag.com - www.unical.eu 

KON B 28

UPORABNA MOČ minimalna/nominalna V NAČINU kondenzacije kW 4,56 - 28,5

UPORABNA MOČ minimalna/nominalna kW 4,2 - 27

TERMIČNA ZMOGLJIVOST minimalna/maksimalna kW 4,4 - 28

RAZRED IZKORISTKA (direktiva CEE 92/42) ★★★★

UPORABNI IZKORISTEK pri nominalni obremenitvi v načinu KONDENZACIJE % 101,9

UPORABNI IZKORISTEK pri minimalni obremenitvi v načinu KONDENZACIJE % 103,7

UPORABNI IZKORISTEK pri 30% obremenitvi % 108,5

UPORABNI IZKORISTEK pri nominalni obremenitvi 100% % 93,3

CO2 (min./maks. moč) % 9,5 - 9,5

CO pri 0% O2 min./maks. ppm 13 - 102

NOx (Ponderirana vrednost glede na EN 297/A3 in EN 483) mg/kWh 58

PROIZVODNJA KONDENZA kg/h 4,5

Razred NOx 5

TEMPERATURA delovanja v načinu ogrevanja min./maks. °C 30 - 85

NASTAVLJIVA TEMPERATURA SANITARNE VODE °C 25 - 65

PRIPRAVA T.S.V., mešane z Δt 25 l/min 16

PROSTORNINA RAZTEZNE POSODE l 10

NAPETOST NAPAJANJA/FREKVENCA V-Hz 230-50

MAKSIMALNA PORABLJENA MOČ W 86

DIMENZIJE (VxŠxG) mm 900x680x486

NETO TEŽA kg 70,5

STOPNJA ZAŠČITE IP X4D

KATEGORIJA APARATA II2H3P

Tehnini podatki skladno z dir.  ErP  28

TEHNIČNI UPORABNA MOČ P nomi-
nalno kW 27

SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST
OGREVANJA PROSTORA ηs % 93

RAZRED ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI OGREVANJA DO

ZA KOTLE ZA OGREVANJE PROSTORA
IN MEŠANE KOTLE: UPORABNA TERMIČNA MOČ

UPORABNA TERMIČNA MOČ PRI VISOKI TEMPERATURI (Tr 60°C / Tm 80°C) P4 kW 15,6

IZKORISTEK PRI NOMINALNI TERMIČNI MOČ
pri visoki temperaturi (Tr 60°C / Tm 80°C) η4 % 86,8

UPORABNA TERMIČNA MOČ PRI 30% NOMINALNE TERMIČNE 
MOČI pri nizki temperaturi (Tr 30°C) P1 kW 5,26

IZKORISTEK PRI 30% NOMINALNE TERMIČNE MOČI pri nizki 
temperaturi (Tr 30°C) η1 % 97,5

KOTEL Z REGULACIJO RAZPONA MOČI DA/NE DA

POMOŽNA PORABA ELEKTRIKE

PRI POLNI OBREMENITVI elmax 
(elmaks.) kW 0,087

PRI DELNI OBREMENITVI elmin 
(elmin.) kW 0,058

V NAČINU PRIPRAVLJENOSTI PSB kW 0,009

DRUGI ELEMENTI 

TERMIČNA DISPERZIJA V NAČINU PRIPRAVLJENOSTI Pstb kW 0,0843

EMISIJE DUŠIKOVIH OKSIDOV NOx mg/kWh 58

ZA MEŠANE APARATE ZA OGREVANJE

NAVEDEN PROFIL OBREMENITVE XL

ENERGIJSKA UČINKOVITOST OGREV. VODE ηWH % 68,1

DNEVNA PORABA GORIVA Qfuel kWh 27,99

RAZRED SEZONSKE UČINKOVITOSTI SANITARNEGA SISTEMA B

MODUL ZA CONSKO  
UPRAVLJANJE OT (Open 
Therm)

Koda 00362850   


