MGK-2
Gazowe kotły grzewcze typu MGK-2 (pomożemy Ci dobrać właściwą moc
kotła – zapraszamy do zakładki „Zapytanie Ofertowe” lub „Kontakt”) ﬁrmy
Wolf są fabrycznie dostosowane do eksploatacji na gazie ziemnym E i LL.
Wysokiej wydajności wymiennik ciepła jest wykonany z wytrzymałego stopu
aluminiowo-krzemowego, który charakteryzuje się wysoką odpornością na
korozję. Palnik gazowy mieszaniny paliwowo-powietrznej może modulować
spalanie w zakresie obciążeń od 17 do 100% i gwarantuje uzyskanie wysokiej
czystości spalania i sprawności dochodzącej do 110%. W przypadku urządzeń
zasilanych niezależnie od powietrza pomieszczenia przyłącza powietrza
dolotowego oraz gazu są, wyprowadzone powyżej urządzenia. Przyłącza
spalin oraz zasilania i powrotu wody kotłowej są wyprowadzone z boku kotła.
Zdejmowana pokrywa palnika gwarantuje szybki dostęp do jednostki
paliwowo-powietrznej oraz ułatwia konserwację. Kompaktowe wymiary
zmniejszają zapotrzebowanie na powierzchnię ustawienia urządzenia
i pozwalają na dosunięcie do ściany. Kocioł współpracuje z szeroką paletą
zasobników i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej marki Wolf (zasobniki
i podgrzewacze pasujące do kotła znajdziesz w zakładce „Zasobnik CWU”)
dzięki czemu jest w stanie spełnić – każde – zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
Wstępnie zamontowane elementy izolacyjne i obudowy oraz przygotowanie
złącz elektrycznych i hydraulicznych umożliwiają łatwy i szybki montaż.
Bezpośredni dostęp do wszystkich elementów z przodu oznacza łatwą
obsługę i konserwację. Niski poziom emisji hałasu uzyskano dzięki
zastosowaniu odpowiednich rozwiązań tłumiących dźwięk, co zapewnia
komfort eksploatacji w domach wielorodzinnych.
• Układ sterowania wyposażono w kompletne okablowanie umożliwiające
dostosowanie systemu do wszelkich wymagań instalacji grzewczej.
• Kaskadowa konﬁguracja do 4 gazowych kotłów grzewczych pozwala na
uzyskanie łącznej mocy grzewczej do 2,5 MW.
• System nie wymaga zapewnienia podniesienia temperatury obiegu
powrotnego lub minimalnego przepływu.
• Urządzenia są także wyposażone w drugi zintegrowany czujnik
temperatury bezpieczeństwa.
Kocioł jest dostarczany w stanie kompletnym, zmontowanym i z wszystkimi
obudowami. Główny układ sterowania jest wyposażony w automat
zapłonowy, elektroniczny zapłon, jonizacyjną kontrolę płomienia oraz system
regulacji prędkości obrotowej wentylatora w zależności od mocy urządzenia.
Potrzebujesz więcej informacji na temat kotła Wolf MGK-2? Zapraszamy do
zakładki „Pobierz Pliki” – znajdziesz tam zbiór dokumentów urządzenia.
Podsumowanie zalet:
• Sprawność nominalna 110%
• Nowoczesny design i wysoka jakość wykonania
• Izolacja kotła wykonana z wysokiej jakości materiałów
• Solidna i trwała konstrukcja
• Bardzo cicha praca
• Klasa efektywności energetycznej: A
Dostarczymy, zamontujemy oraz uruchomimy Twój system grzewczy
na tym kotle wraz z całym niezbędnym osprzętem hydraulicznym,
gazowym i elektrycznym, prowadzimy również serwis gwarancyjny
jak i pogwarancyjny tego kotła – zapraszamy do składania zapytań
ofertowych w zakładce „Zapytanie Ofertowe” lub „Kontakt”.
Paliwo :

Gazowy

Rodzaj : Stojący
Typ :
Jednofunkcyjny
Moc (kW) : 130 / 170 / 210 / 250 / 300 / 390 / 470 / 550 / 630
Zasobnik : Zewnętrzny

Regulacja

Zasobnik CWU

