




Bela Kobalt modra Bordo Svetel hrast

KON1 je najnovejši izdelek iz linije “décor” grelnikov proizvedenih 
pri Unical v sodelovanju s  ArtÙ Design studiem. 
Nežne linije, z elegantnim prednjim pokrovom v različnih  
barvah, ki obdaja najsodobnejši kondenzacijski grelnik  
s takojšno toplo vodo.
Obseg vključuje 3 toplotne moči: 24, 28 in 35 kW.

Prednji pokrov iz polymethylmethacrylate je dobavljiv  
v naslednjih izvedbah:

EASYr

Ni upravljalnika na zunanjem delu grelnika, 
ampak brez žično EASYr, ki ima dvojno  
funkcijo v vašem domu: sobni termostat in 
daljinsko upravljanje. 

 - Dvo-smerna komunikacija (radijska frekv.)
 - Nadzor parametrov
 - Tedenski program
 - Proti zamrzovalna sobna zaščita
 - Kombinacija z zunanjim tipalom

OpcijaStandard



HWS “Hot Water Speed”
Nova elektronika v KON1, mehko  
preklopi iz ogrevanja na sanitarno 
vodo, pri tem sta gorilnik in črpalka 
vedno v obratovanju, kar omogoča 
udobje brez čakanja na sanitarno 
vodo.

  Izvrstno, realno modulacijsko razmerje do 1:8 

  Učinek/izkoristek >107% (ex dir. CE 92/42) 

  Energijski razred A 

  Ultra tanek primarni prenosnik toplote iz Al/Si/Mg 

  Elektronika s HWS funkcijo “Hitro topla voda” 

  Low NOx (UNI EN 15502) 

zahvaljujoč pred mešalnemu gorilniku

  Proizvodnja sanitarne vode do 18.3 l/min, pri Δt 25 K, 

s posebnim Inox prenosnikom tople vode 

  Servis “Pit stop”  

  Notranja krmilno upravljalna enota za servisne 

storitve 

  EASYr: daljinsko upravljanje (standard) s funkcijo 

chrono- termostat, lahko je brez žično na steni ali 

preprosto nekje v prostoru. 

  Oblikovano za prihodnost, pripravljeno v skladu z 

zahtevami novih standardov za namestitev. 

  Modulacijska črpalka (v skladu ErP 2015) 

  Popolnoma skriti priključki

Iz Inox jekla AISI 316L: 
  z 12 ploščami  (mod. C 24) 
  s 16 ploščami (mod. C 28-35)

Posebno učinkovitost mu daje 
njegova konstrukcija idealna 
za kondenzacijske grelnike pri 
delovanju na nizkih temperaturah.

Njegova “ekološka” izvedba  
se odlikuje skozi ploščni dizajn  
za prenos velikih količin energije 
in pri tem koristi najboljše lastnosti  
INOX/jekla.

Sekundarni toplotni prenosnik



Modulacijska črpalka z odzračevanjem

Visoko učinkovita, v skladu z 2015 ErP 
smernico. Avtomatsko doziranje glede  

na trenutno obremenitev grelnika. Posebno 
tiha in kompaktna z varnostnim ventilom,  

by-pasom in izpustnim ventilom.
Povezava grelnika/daljinski upravljalnik

Povezava grelnika/daljinski upravljalnik

Polnilna pipa Manometer

Ventilator in plinski ventil

- kompakten in tih

 - široko modulacijsko razmerje 1:8  

- absolutna varnost delovanja,  
ker ni turbulenc

Plinski ventil je zasnovan tako,  
da kompenzira nihanja tlaka v omrežju  

ne glede na sesalni tlak, ki ga povzroča 
premix ventilator. Izvedba 28 in 35  

je opremljena s  tihim vstopom zraka,  
da izboljša akustiko in tudi s povečanim 

zračnim sesalnim razdelilnikom.
Uporabniku prijazne nastavitve in  

enostavno vzdrževanje zagotavljajo, 
natančno mešanje izgorevalnega zraka in 

plina, ki zagotavlja visoko raven CO2 in 
pomagajo pri kondenzaciji z izjemno  

nizkimi vrednostmi  CO in NOX.

Ekskluzivni  prenosnik toplote  Al/Si/Mg 

S posebno zlitino  Al/Si/Mg se realizira in zagotavlja 
velika učinkovitost in odpornost. Zahvaljujoč 
konfiguraciji notranjosti toplotnega prenosnika  
se pri kondenzaciji dosegajo izkoristki nad 107%,  
kar pomeni za uporabnika  velike prihranke in  
male vplive na okolje

Modulacijski premix gorilnik

Elektro-pnevmatski  nadzor s konstantnim 
izgorevalnim razmerjem. Raven gorilnik  zagotavlja:

  Dolga življenjska doba, na osnovi nizkih termičnih 
in mehanskih obremenitev kot tudi fizikalno 
odpornost vlaken iz FeCr. zlitine

  Idealna širitev toplote s segrevanjem, zahvaljujoč 
kemično fizikalni strukturi, ki se kaže s posebno 
mehkim in svetlim plamenom 

  Low NOx (UNI EN 15502)
  “Quick Release” popolna odstranitev 

gorilnika – plošče. Odstranitev omogoča odmik 
kompletnega izgorevalnega sistema.

Hitra sprostitev “Quick release”

mod. KON1 24C



Dodatna oprema (opcija)

CHRONOTHERMOSTAT 
REGOLAFACILE
ON-OFF

CHRONOTHERMOSTAT 
GA 240

ZUNANJE TIPALOOT RAZŠIRITVENI MODULSVETEL HRAST – prednja plošča

Velika izbira 
dodatne opreme, 
za izvedbo sistema 
(hidravlične, 
dimovodne  
povezave, itd,...)  
na razpolago pri  
www.mkm-nova.si



Podatki glede na direktivo ErP  C24 C28 C35

Nazivna toplotna moč kW 3.2 ÷ 23.6 4.7 ÷ 28.9 4.7 ÷ 33.8

Nazivna toplotna moč ηs % 92 93 93

Nazivna toplotna moč

Nazivna toplotna moč P4 kW 12.7 15.8 18.2

Izkoristek nazivne moči  
v načinu visoke temperature (Tr 60°C / Tm 80°C)

 η4 % 87.0 88.0 87.5

Uporabna moč pri  30%  nazivne moči  
v načinu nizke temperature (Tr 30 °C)

 P1 kW 4.2 5.3 6.1

Izkoristek pri  30% nazivne moči  
v načinu nizke temperature (Tr 30 °C) 

 η1 % 96.7 97.9 97.5

Emisije dušikovih oksidov (NOx) mg/kWh 50 55 43

Deklariran profil obremenitve XL XL XL

Energijska učinkovitost pri S.T.V.  ηWH % 86 85 85

Dnevna poraba goriva  Qfuel kWh 22.07 23.05 23.13

Stopnja hrupa znotraj  Lwa db(A) 51 55.2 55.2

Sezonska učinkovitost pri  S.T.V.

Proizvodnja S.T.V. v neprekinjeni funkciji pri Dt 25 K (mešano) l/min 13.2 15.5 18.3

Skupna zmogljivost raztezne posode l 7 10 10

Maksimalna količina kondenzata kg/h 3.7 4.5 5.3

Tlak na ogrevanju (min/maks) bar 0.5 / 3.0 0.5 / 3.0 0.5 / 3.0

Tlak na sanitarni vodi (min/maks) bar 0.5 / 6.0 0.5 / 6.0 0.5 / 6.0

Stopnja zaščite IP X5D X5D X5D

NOx razred 5 5 5

Neto teža kg 40 41 41
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www.unical.eu

MKM Nova d.o.o., Celovška 291, 1000 Ljubljana
T: 01 58 37 940  |  F: 01 51 91 454  |  E: mkmnova@siol.net  |  www.mkm-nova.si

zastopstvo  |  dobava  |  montaža  |  servis


