Paradigma kondenzációs kazánok
A korszerű fűtés

Modula kondenzációs falikazánok

Mindig megfelelő: Nekünk mindegy, mekkora az Ön háza!
A Paradigma kondenzációs falikazánok alkalmasak egy- vagy kétlakásos családi házak vagy társasházi
lakások fűtésére. Nagyobb lakóépületek esetén akár 10 darab készülék működtethető kaszkád kapcsolásban. A fűtési rendszer valamennyi fontos eleme a beépített szabályozásnak köszönhetően tökéletesen együttműködik – a Modula NT vagy Modula III kazánoktól kezdve a tárolókon keresztül a
helyesen kiválasztott égéstermék elvezető rendszerig. Használhat földgázt, de akár folyékony gázt is
lakása fűtéséhez.

Kondenzációs technika – Egyszerűen tökéletes
A hagyományos gázkazánok lángja felmelegíti a fűtési rendszer vizét. Azonban a füstgáz még tartalmaz forró vízgőzt is, amelynek energiája kihasználatlanul távozik el a kéményen keresztül. A Paradigma kondenzációs falikazánok a képződő vízgőz energiáját is fel tudják használni fűtési célra, akár
30%-kal csökkentve ezzel gázszámláját.

Fokozatmentes és gyors: Fűtsön takaréklángon!
A kívánt helyiséghőmérséklet eléréséhez és tartásához a korábban elterjedt készülékek égője folyamatosan be- és kikapcsolt. A Paradigma kondenzációs kazánjai megóvják Önt ettől az energiapazarlástól! Automatikusan alkalmazkodnak a pillanatnyi hőigényhez, és akár „takaréklángon”, folyamatosan üzemelnek. A berendezések modulációs tartománya rendkívül széles, 20 – 100 % közötti tartományt ölel fel.

Kiemelkedően hatékony: Jelentősen csökkentett elektromos áram felhasználás
A Modula NT kondenzációs falikazán „A” energiafelhasználási osztályú, elektronikusan szabályozott
szivattyúval rendelkezik, amely további jelentős energia megtakarítást tesz lehetővé.

Mindig minden felügyelet alatt: Dőljön hátra, és élvezze otthona melegét!
A beépített, egy közvetlenül kapcsolt vagy legfeljebb két kevert fűtési kör működtetésére alkalmas
szabályozó a Modula kondenzációs falikazánok kezelését egyszerűvé és kényelmessé teszi. A kívánt
funkciók, például a fűtési vagy a használati melegvíz időprogramja nagyméretű, menüvezérelt kijelzőn állíthatók be. Ezeken túlmenően a Modula kazánokat alacsony karbantartási igény jellemzi, amelyek szükségességére a berendezés időben figyelmeztet.

Egy- vagy kétlakásos családi ház – Modula NT
Típus

10 kW

15 kW

Mag. × Szél. × Vast.

Csendes és szerény:

Tömeg
Névleges teljesítmény

25 kW

35 kW

28 kW k.

69 cm x 45 cm x 45 cm
36 kg

36 kg

36 kg

32 kg

37 kg

3 –10 kW

3 –15 kW

5 – 25 kW

7 – 35 kW

5 – 28 kW

Az ideális lakótárs

Többlakásos épület – Modula III
Típus

45 kW

Mag. × Szél. × Vast.
Tömeg
Névleges teljesítmény

65 kW

85 kW

115 kW

75 cm x 50 cm x 50 cm
58 kg

65 kg

72 kg

8 – 45 kW

12 –65 kW

16 – 85 kW

74 kg
18 – 115
kW

Akár konyha, akár fürdőszoba
A Modula kondenzációs kazánok közvetlenül a lakótérben is elhelyezhető, csendes üzemű és kis
helyigényű berendezések. Alkalmasak helyiséglevegőtől független üzemmódra, kizárva ezzel a szénmonoxid mérgezés veszélyét.

A Modula kazánok szíve: A hőcserélő
A új fejlesztésű, korrózióálló és hőmérsékletálló alumínium-szilícium ötvözetből készült öntvény hőcserélőt a rendkívül gyors reakcióidő igénye hívta életre. Az öntisztuló, konstrukció olyan megbízható, hogy akár 10 év szavatosságot is vállalunk rá.

Változatos teljesítmények
A Paradigma Modula falikazánok 10 – 115 kW közti teljesítmény nagyságokban készülnek. 456 kWig, kaszkádként alkalmazva egyetlen közös égéstermék elvezető rendszerre köthetőek, ami különösen többlakásos épületek kazánházai esetén hasznos tulajdonság.

A verhetetlen csapat:
Földgáz és napenergia!

1 Napkollektor
2 Szolár csővezeték
3 Szolár szivattyúegység
4 Hőtároló puffer
5 Kondenzációs kazán
6 Használati melegvíz
7 Fűtővíz

Az Ön Paradigma partnere:

Magyarországon forgalmazza:
High Six Team Kft.
1141 Budapest, Zsigárd utca 21.
Telefon: +36 (1) 222 4150 | Telefax: +36 (1) 422 0004
info@hst-energy.hu | www.hst-energy.hu

