Tehnologie şi confort!

star master+
+
CENTRALĂ ÎN CONDENSARE PENTRU CIRCUITE DE TEMPERATURĂ ÎNALTĂ

Eficienţă energetică **** , în conformitate
cu reglementarea europeană 92/42/CEE.

Simplitate în utilizare
datorită afişajului digital

Exploatare facilă

Predispoziţie pentru controlul climatic

Predispoziţie pentru sondă externă

star master+
STAR MASTER

Tehnologie si confort!
• Modulare continuă electronică a flăcării
• Aprindere electronică cu controlul
flăcării prin electrod de ionizare
• Autoverificarea funcţionarii corecte a
sistemului de control
• Schimbător principal apă/gaz din cupru
• Arzător din inox
• Schimbător secundar din oţel inoxidabil.
• Schimbător secundar gaze arse din
aluminiu.
• Vană electrică deviatoare cu 3 căi
• Pompă de circulatie Erp cu aerisitor
încorporat.
• Post circulaţie pompă.
• By-pass automat.
• Sifon condens încorporat
• Control temperatură prin sonda NTC
• Termostat siguranţă supratemperatură
schimbător apă/fum
• Presostat hidraulic cu control lipsă gaz.
• Presostat aer pt evacuare corectă a
gazelor de ardere
• Indicator de presiune
• Termometru electronic
• Protecţie antigel
• Sistem complet de autodiagnoză,
display LCD.
• Reglare climatică opţional
• Două domenii de reglare a temperaturii
30/ 85°C cu radiatoare şi 30/ 45°C la
încălzire prin pardoseală.
SISTEM EVACUARE DUAL

240 Fi

Pioritate preparare A.C.M.

100%

Sistem de reglare

Electronic

Putere termică nominală incalzire

kW

24

Putere termică redusă

kW

9,8

Putere utilă A.C.M.

kW

24

Randament conf. Directivei 92/42/CEE

****

Clasa NOx

3

Presiune maximă în sistemul de încălzire

bar

8

Temperatură maximă in circuitul de încălzire

°C

85

Volum vas de expansiune

l

8

Presiune maximă în circuitul A.C.M.

bar

8

Temperatură maximă în circuitul A.C.M.

°C

60

Debit A.C.M. la ΔT=25°C

l/min

13,7

Debit minim A.C.M.

l/min

2

Temperatură minimă de funcţionare

°C

-5

Grad de protecţie electrică

IPX5D

Tip gaz

Metan/GPL

Greutate

kg

43,5

Dimensiuni (h x l x a)

mm

760x450x345

Lungime maximă tub evacuare coaxial
gaze arse Φ 60/100
Lungime maximă tub evacuare
sistem dual Φ 80

m

4

m

30

* A.C.M. Apă caldă menajeră
SISTEM EVACUARE COAXIAL
A

Importator şi distribuitor

B C

D E F

A - tur încălzire, 3/4”
B - ieşire ACM, 1/2”
C - intrare gaz, 3/4”
D - intrare ACM, 1/2”
E - retur încălzire, 3/4”
F - evacuare condens
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