
PERFEKTNA KONDENZACIJA



Naslednja generacija

KONe nova generacija Unicalovih grelnikov,
za invidualno rabo v različnih izvedbah:

 Kombinirana naprava (ogrevanje in priprava STV) 
 Samo ogrevanje v kombinaciji z DSP 110 inox 
boiler 

KONe ima vse “Star Qua kvalitete” in izpolnjuje 
naslednje zahteve:

 Izvrstno, realno modulacijsko razmerje 1:8
 Učinek /izkoristek >107%
 Kondenzacijski - prenosnik toplote AL/Si/Mg 
Ultra tanek

 Elektronika s HWS-funkcijo “Hot Water Speed” 
(verzija C-kombi)

 Low NOx  (razred 5 EN 297 in EN 483) 
zahvaljujoč predmešalnemu gorilniku

 Servis “Pit stop”
 Upravljalnik “Soft touch” (nežen dotik) z 
zaščitnim pokrovom

 “Možnost nadgradnje” preko USB vmesnika
 Proizvodnja sanitarne vode do 13,3 l/min pri 
Delta-t 25C s posebnim prenosnikom toplote 
m. 12 plošč iz Inox jekla (model 24C)

KONe  zmogljivost, velja v branži kot “merilo”.

MODEL KONe 24 R 24 C

Imenska kondenzacija toplotna kW 3,2÷23,6 3,2÷23,6

Moč konvencionalno min/maks. kW 2,9÷22,6 2,9÷22,6

Imenska toplotna obramenitev kW 23,4 23,4

Učinek pri kondenzaciji
Minimalna moč % 107,2 107,2

Razred učinka (po CEE smernica 92/42)



Regulacija 2 krogov z 2 termostatoma 
KONe pomeni tudi prilagodljivost 
pri instalaciji. Zahvaljujoč elektroniki 
idealno za sisteme z dvema ogrevalnima 
krogoma katere je mogoče regulirati z  
z različnimi temperaturami (visoko za 
radiatorje in fan- coile, nizko za sisteme  
s površinskim sevanjem), z nadzorom 
preko predvidene modulacijske ali on-
off termostate. 

Zaščita proti pregretju z zakasnelim  
delovanjem črpalke  
od 15 sekund, nadzira pri vseh pogojih 
toplotno ravnovesje med predtokom 
in povratkom, tudi po veliki porabi 
sanitarne vode, medtem se lahko 
pri ogrevanju ves ostanek toplotne 
vztrajnosti od strani v 5 minutah.

Delovanje v drseči temperaturi za 
maksimalno ekonomično delovanje.

Multi plinsko delovanje (zemeljski plin 
ali TNP) z avtomatskim preklopom.

Proti zamrzovalna zaščita   
Posreduje pri 5 stop.C pri STV kot 
tudi ogrevanju, ob tem da dvigne 
temperaturo na 15 stop. C. S tem 
se prepreči, da bi pri stalno nizki 
temperaturi grelnik zamrznil. Pri izpadu 
napajanja plina se prikaže napaka na 
displeju. 

Proti blokirna funkcija črpalke tudi po 
daljšem mirovanju sproži elektronika 
KONe vsakih 24ur krmilni impuls za 5 
sek, tako da se aktivira črpalka, s tem 
preprečimo blokiranje sistema kot vzrok 
oksidacije.

Funkcija dimnika olajša izvedbo 
nastavitev za izgorevanje. V kolikor 
pritisnemo tipko za dalj kot 5 sek. sledi 
15 minutno delovanje pri minimalni  
ali maksimalni moči, tako da lahko 
izvedemo analizo izgorevanja.

Zaščitni pokrov (opcija)  
Koda 00362674
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KON e.  Detajli

Ekskluzivni prenosnik toplote iz  
AL/SI/MG
S posebno zlitino iz Aluminija/Silicija/Magnezija se realizira 
in zagotavlja velika učinkovitost in odpornost.
Zahvaljujoč konfiguraciji notranjosti toplotnega prenosnika 
se dosegajo pri kondenzaciji izkoristki nad 107 %, kar 
pomeni za uporabnika velike prihranke in male vplive na 
okolje.

Modulacijski predmešalni gorilnik
Predmešalnik in ventilator spadata k “U-MIXPRO- sistem”. 
Posebna aerodinamika predmešalca zagotavlja optimalno 
mešanje plina in zraka ob tem, da je znižani sesalni šum 
integriran v modulacijski ventilator. 
Povzetek elementov sistema:

 Elektronsko krmiljenje
 (uravnava ravnovesje izgorevanja Zrak/plin)

 Nadzor plina
 ( katera dozira plin za izgorevanje)

 Inovativna Povratna informacija - izgorevanja
 (za konstanten nadzor kvalitetnega izgorevanja) ščiti 

sistem pred:
• oksidacijo elektrode
• delni izgubi izolativnosti elektrode ob normalnem staranju.
• velika natančnost pri nadzoru izgorevanja, zahvaljujoč 

visoki dinamiki nadzora signala plamena.
 “Quick release” popolna odstranitev gorilnika-plošče. 
Odstranitev omogoča odmik kompletnega izgorevalnega 
sistema.

Ravni gorilnik zagotavlja: 
 Dolga življenska doba, na osnovi nizkih termičnih in 
mehanskih obremenitev kot tudi fizikalno odpornost  
vlaken iz FeCrAlloy

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

 Low NOx (razred 5 po EN 297 in EN 483).

Zbiralec za  kondenz z “Quick release”- 
odstranitvijo



HWS “Hot Water Speed” 
Prehod med ogrevanjem in pripravo 
sanitarne tople vode sledi običajno z 6 
in več sekundno zakasnitvijo, odvisno 
od preklopa ventila prioritete in s tem 
izklopi gorilnik in črpalko. Lahko se 
zgodi, da mora uporabnik pod tušem 
počakati na nov vklop sistema.

Nova elektronika , ki je tukaj 
uporabljena izvede mehko zamenjavo, 
pri tem sta črpalka in gorilnik vedno 
v obratovanju kar izboljša udobje 
uporabnika.

Elektronski plinski ventil 
nova generacija, še izboljša delovanje naprave v primerjavi s 
tradicionalnim pnevmatskim ventilom.

Prednosti:
  Kompaktno in tiho
  Veliko območje modulacije
  Majhna poraba = manj kot 4 W maksimalna

    varnost dvojnega upravljalca (razred A in B)
  Nobenih ročnih  regulaciji/nastavitev
  Popolnoma elektronsko krmiljenje preko 

    inteligentne krmilne elektronike
  Majhna obraba 

Modulacijska črpalka z odzračevanjem
V skladu z ErP-smernicami je poraba manj kot 1W v stanju 
pripravljenosti in maksimalno 45 W pri najvišji obremenitvi.
Zahvaljujoč visoki modulacijski sposobnosti in zahtevi po ogrevanju s  
strani sobnega termostata in od tipala predtoka in povratka izmerjenim 
temperaturam, se avtomatsko dozira glede na trenutno obremenitev 
grelnika.  

Posebno tiha in kompaktna z varnostnim ventilom, by pasom in 
izpustnim ventilom.

Sekundarni Toplotni prenosnik
Iz Inox - jekla AISI 316L z 12 ploščami. 
V KONe vgrajen se razlikuje od 
drugih v majhnih izgubah v pretoku, 
pri čemer se cirkulacija v kotlu 
optimizira. Njegova “termična dolžina”, 
poseben fizikalni izraz, je idealen za 
kondenzacijski grelnik.

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

Za izvedbe KONe 24C (kombinacija - 
ogrevanje in priprava sanitarne tople  
vode)



Pri izjemnem delu, ki je bil 
vložen s strani Unicalovega - 
razvoja, za priklop pogonskega sistema
(modulacijski ventilator, plinski
ventil z CAD in CNC tehnologijo razvoj
izpuha dimovodnega sistema) 
je vzelo kot prednostno nalogo
predloge trga in internacionalnih 
serviserjev
in združila v sintezo, v kateri se lahko
vsak element hitro sestavi in 
razstavi. S tem se ne zmanjšajo samo
časi instalacije ampak tudi in predvsem 
čas rednega in izrednega vzdrževanja.

Zahvaljujoč odlični zmogljivosti
je KONe kot kondenzacijski grelnik 
za domačo uporabo najboljša tehnologija.

KONe:  čiščenje toplotnega prenosnika ...

Odpiranje upravljalnika Odstranitev sifona kondenzacije

Hitro razstavljanje Zbiralec kondenza - demontaža

Električni odklop ventilatorja Sprostitev plinske napeljave

Hitro razstavljanje Odpiranje celotnega zgorevalnega 
sistema
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... po manj kot dveh minutah

Odstranitev fiksirnega vijaka
dimovodne cevi.

Odstranitev dimovodne cevi

40”

Zavrteti na sponi Pregled zbiralnika kondenza

20”

Sprostitev plinske napeljave Odstranitev plinske napeljave

32”

Odstranitev kompletnega zgorevalnega 
sistema

Pregled gorilnika in komponent

14” V času, ki ga potrebujete za pregled naslednjih 
strani te brošure je KONe pripravljen za 
čiščenje!
Primerjejte vaš grelnik z KONe, ugotovili boste 
razliko...

Izberite najboljše.
Izberite KONe.

Č a s  z a  r e k o r d :
1 minuta in 46  sekund!



V tej SIM so shranjene vse lastnosti funkcije grelnika

Vse kot v eni “Sim Kartici”

KONe se ne postavi samo zaradi zmogljivosti na prvo mesto, 
ampak, kot smo videli tudi zaradi vzdrževalnih del, ki so vedno 
hitrejša in gredo lažje od rok.

Unicalova servisna ekipa je opremljena z Palmtop-napravo, ki je 
opremljena s 3” Touchscreen-om. Poveže se direktno na grelnik, 
da se nadzoruje delovanje.

Z raznolikim funkcijskim menijem so je serviserjem 
omogočeno:

 Zbiranje podatkov KONe za računalniško  analizo
 Nadzor - v realnem času funkcijskih parametrov grelnika,  
tudi oddaljeno (iz pisarn ali Palmtop)

 Upravljanje zgodovine napak v bazi podatkov   
Torej, vse kar pripomore k flexibilnosti za uporabnika in 
serviserja. To alternativo je izbral Unical,  za podporo servisu 
kot tudi uporabniku, saj se s tem skrajša čas posredovanja 
mogočih težavah.



Intuitivna regulacija

Manometer

Regulacija temperature 
sanitarne vode

Pripravljenost/ogrevanje/ogrevanje + 
sanitarna voda

Tipka menija
Info/Zgodovina napak/Parameter

Regulacija ogrevalne temperature
(zahtevano od sobnega termostata ON/OFF)

Deblokir-
na tipka

Informacijski 
displej

Vtičnica za diagnozo 
ali servis

Upravljalna plošča je zaščitena z elegantno prednjo ploščo, ki je opremljena z:
 Tipkovnica iz soft touch silikonskimi gumbi
 Več funkcijski - diplej z dobro vidnim in  osvetljivim ozadjem 
 Priključek za diagnozo in programiranje preko računalnika ali programatorja

poseben nagibni sistem omogoča lažje vzdrževanje in poseganje v napravo.

Na velikem displeju so prikazane:
1- Status funkcije pri proizvodnji sanitarne tople vode.
2- Prikaz napake
3- Stopnja gorilnika ali napaka
4- Status funkcije pri ogrevanju 
5- Prikaz tempertatura ali kode napake
6- Povezava z daljinskim upravljanjem

1 4
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  NADZORNO IN KRMILNA DODATNA OPREMA 

  DODATNA OPREMA ZA PROIZVODNJO SANITARNE VODE
KON R 24 je mogoče kombinirati z Unicalovim bojlerjem mod. DSP 110 Inox, bojler je 110 literski iz Inox jekla AISI 316L.

• Dodatna oprema za pripravo priklopa z navadnim bojlerjem se sestoji iz: NTC tipala, kabla, tri potnega preklopnega ventila. 
Koda 00361849 

Dodatna oprema (opcija)

Ø 60/100

KIT5700C

KIT5810C

Ločen 
sistem 

00361334

Ø 80/125

00361943

TSC0550C

00360674

00360357 00360371
KIT5730C

KIT5740C

TSC0490C

TSC0490C

TSC0480C

TSC0480C

00361256

KIT5800C

KIT5780C

KIT5820C
KIT5820C

KIT5830C

TSC0490C TSC0480C

00361334

Sesanje/
izpust

KIT5790C

KIT5770C

Izpust

TSC0150C TSC0130C TSC0600C

KIT5760C
KIT5750C

00360368

TSC0490C TSC0480C
00360355

KIT5830C KIT5790C

00360354

00360351

00360352
00360353

00362233

Ø 60Ø 80 00360360

00360356

Sistem 
B 23

TSC0550C

TSC0490C TSC0480C

KIT5790C

KIT5770C

TSC0150C TSC0130C

KIT5760C
KIT5750C

00361645

Vertikalno
sesanje/

izpust

Horizontalno
sesanje/
izpust

Vertikalno
sesanje/

izpust

Horizontalno
sesanje/
izpust

Vertikalno
sesanje/
izpustHorizontalno

sesanje/
izpust Vertikalno

sesanje/
izpust

Horizontalno
sesanje/
izpust

Vertikalno
sesanje/
izpust

Horizontalno
sesanje/
izpustHorizontalni

izpust

Horizontalni
izpust

Sesanje/
izpust Izpust

Koaksialni
 sistem

DIMOVODNI SISTEM

Sobni termostat 

GA 240

Koda 00362968

Sobni termostat  

ON-OFF

Koda 00362905

Daljinsko upravljanje
SIM-CRONO P
tedenska nastavitev

Koda 00362904

Zunanje tipalo

Koda 00362077

Daljinsko upravljanje 
REGOLAFACILE
tedenska nastavitev

Koda 00361971
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Dimenzije - tehnični podatki

MODEL KONe  R 24 KONe  C 24

MINIMALNA/IMENSKA TOPLOTNA MOČ PRI KONDENZACIJI KW kW 3,2 ÷ 23,6 3,2 ÷ 23,6

MINIMALNA/IMENSKA TOPLOTNA MOČ KW kW 2,9 ÷ 22,6 2,9 ÷ 22,6

IMENSKA TOPLOTNA OBREMENITEV MAKS./MIN. kW 3,0 ÷ 23,4 3,0 ÷ 23,4

UČINEK - KATEGORIJA (SMERNICA 92/42EWG) HHHH HHHH

UČINEK PRI IMENSKI OBREMENITVI V KONDENZACIJI % 100,9 100,9

UČINEK PRI MINIMALNI OBREMENITVI V KONDENZACIJI % 107,2 107,2

UČINEK PRI 30% IMENSKI MOČI 100,1 % 100,1 100,1

UČINEK PRI 100% IMENSKI MOIČI % 96,5 96,5

CO2 (PRI MIN./MAKS.) % 9,2 - 9,2 9,2 - 9,2

CO PRI 0% O2 (MIN./MAKS.) ppm 22 - 114 22 - 114

NO (VREDNOST PO EN 297/A3 IN EN 483)MG/KWH mg/kWh 39,0 39,0

KOLIČINA KONDENZATA MAKS. KG/H kg/h 3,8 3,8

NOX - RAZRED 5 5 5

DELOVNA TEMPERATURA PRI OGREVANJU MIN./MAKS. °C 30 - 85 30 - 85

REGULIRANA TEMPERATURA SANITARNE VODE °C - 35 ÷ 60

PROIZVODNJA SANITARNE VODE, MEŠANA PRI DT 25I/MIN l/min - 13,3

VELIKOST RAZTEZNE POSODE L 8 l 8 8

NAPETOST /FREKVENCA V-Hz 230/50 230/50

MAKSIMALNA ELEKTRIČNA OBREMENITEV W 85 W 85 85

NETO TEŽA KG kg 32,5 / 34 32,5 / 34

VRSTA ZAŠČITE IP X5D X5D

KATEGORIJA NAPRAVE II 2H3P II 2H3P

C Izhod topla voda G 3/4
G Plinski priključek  G 3/4
F  Mrzla voda G 3/4
M Ogrevanje predtok G 3/4
R Povratek ogrevanja G 3/4

Rc  Polnilna pipa
Sc  Izpust ogrevanje
Svs  Varnostni ventil
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MKM Nova d.o.o., Celovška 291, 1000 Ljubljana
Tel: 01 58 37 940, Fax: 01 51 91 454,

E-pošta: mkmnova@siol.net, www.mkm-nova.si
zastopstvo, dobava, montaža, servis


