KONDENZAČNÍ KOTLE

ZÁVĚSNÉ KOTLE PRO NÁROČNÉ INSTALACE
Předností kotlů Aquakond AKY je stabilní vysoký
výkon, odolnost vůči vnějším vlivům a integrace
protokolu MODBUS. Díky vynikající účinnosti
a spolehlivosti při intenzivním zatížení Vám zajistí
dlouhou životnost s nižšími provozními náklady
a rychlou návratnost Vaší investice.
Aquakond® AKY patří ke třetí generaci závěsných
kondenzačních kotlů řady Aermaxline. Odborníci
doporučují jeho použití zejména tam, kde jsou kladeny
vysoké nároky na spolehlivost a odolnost kotle.
Specializací kotle jsou instalace se stálým požadavkem
na vysoký výkon, náročné místo instalace a spolehlivost.
Máme široké zkušenosti s instalacemi po celé Evropě,
zejména v následujících odvětvích:
Podlahové
vytápìní

Teplovodní
sálavé panely

Teplovodní ohøívaèe
vzduchu Kalorifer®

až

100 Kw

Výmìníky
vzduchotechniky

Kaskády
kotlù

PROČ ZVOLIT AQUAKOND AKY
závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem
hodnota NOx ve spalinách je nižší než 55 / 27 / 64 mg/kWh – třída NOx5
normovaný stupeň využití: 98 % (Hs) / 109 % (Hi)
plynulá regulace výkonu (1:5)
nízkoenergetické, vysoce účinné čerpadlo s elektronickým řízením a
modulovaným výkonem
komunikaci zajišťuje integrovaný protokol MODBUS využívající standardu RS485
diagnostický systém nabízí více než 100 parametrů
v kotli je umístěn servisní LCD panel, k dispozici je externí termostat LED
SmartControl
bezpečnostní a pojistné standardy splňují normy italského institutu
I.S.P.E.S.L.
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VYSOKÁ SPOLEHLIVOST A ODOLNOST
kvalitní nerezový výměník s odolnou vnitřní konstrukcí a poctivými komponenty
úspornost kotle daná nízkou spotřebou plynu a použitím nízkoenergetického
čerpadla s modulovaným výkonem
dlouhá životnost kotle s nízkými servisními náklady
promyšlená řídící jednotka s více jak 100 parametry pro nastavení, řízení a
diagnostiku. Tento odolný modul umožňuje snadný servisní přístup i základní
nastavení kotle.
Ideální řešení pro náročné instalace
Hlavním důvodem, proč koupit kondenzační kotel Aquakond® AKY, je především jeho vhodnost
pro instalace s vysokými nároky na intenzivní topný režim. Jedná se zejména o místa s nepřetržitým
provozem, větší tepelnou ztrátou či s požadavkem na instalaci venku nebo v místech se zvýšenou
prašností. Aquakond® AKY při provozu vydrží více než běžné domácí či domovní kotle.
Komponenty nejvyšší kvality zaručují extrémní odolnost
Kotle Aquakond® AKY se liší od běžných zařízení především kvalitou vnějšího pláště a odolnou vnitřní
konstrukcí, která se vyznačuje vynikající schopností přenosu tepla. Výměník je nerezový, díky 3D úpravě
zajišťuje vysoký tepelný přenos. Premixový hořák AKY umožňuje přesně přizpůsobit výstupní teplotu
konkrétním požadavkům, snižuje frekvenci startů a zaručuje čisté, nízkoemisní a energeticky úsporné
spalování.
Celý systém je vyvinut s důrazem na ekonomiku provozu
Nízkoenergetické čerpadlo a pojistný bezpečnostní systém zajišťují úsporný a spolehlivý provoz.
Elektronický řídící systém SmartControl umožňuje snadné ovládání výkonu a diagnostiku 103 provozních
stavů (29 chybových stavů a 74 parametrů CPU) určených k řízení kaskády a vyladění chodu kotle s cílem
zajistit maximální úspornost a ekonomický provoz.

KASKÁDY AQUAKOND AKY
Pro kaskádová řešení dodáváme kompletní sety příslušenství
určené pro kaskádový odvod spalin. Zajišťuje i kompletní
návrhy hydraulických komponent pro kaskády kotlů.
Pro venkovní kaskády lze navrhnout zabezpečené hydraulické
komponenty. Kaskádová kotelna je vhodná pro obytné domy,
ale především pro průmyslové a korporátní provozy
s napojením na ohřev sálavého vytápění, VZT jednotky,
Kalorifer (Sahara), fancoil systémy a další.
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AQUAKOND AKY
Ke kotlům Aquakond se standardně
dodává kompletní systém odkouření
B23P, včetně veškerého příslušenství.
Zařízení je možné provozovat i s koaxiálním nebo děleným kouřovodem
jako spotřebič typu „B“ nebo „C“.

Nový nerezový kondenzační výměník, jehož konstrukce umožňuje vysokou a dlouhodobou
zátěž kotle. Odolnost výměníku
je oproti standardním závěsným kotlům výrazně vyšší.

Čerpadlo s modulovaným
chodem snižuje
energetickou náročnost
celého systému

Digitální řídící elektronika
s autodiagnostikou
(více jak 100 provozních
parametrů) a integrovaným
protokolem MODBUS.

Nízkoemisní premixový hořák třetí generace. Tato nová řada má výrazně vyšší
účinnost oproti předchozím generacím.

Extrémně odolný
plášť s krytím IPX5D,
který umožňuje
zařízení instalovat
téměř v jakýchkoli
podmínkách.
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FUNKCE ANTIFROST
Systém Aquakond umožňuje aktivovat na kotli nezámrznou funkci „antifrost“, která zajišťuje ochranu
kotle při nízkých teplotách. Jako další stupeň ochrany v případě vypnutí elektrického proudu, počítá
konstrukce kotle s použitím glykolu v topném okruhu. Po aktivaci parametru d8=1 na panelu kotle
pracuje funkce „antifrost“ na dvou úrovních: je-li teplota vody nižší než první hodnota, aktivuje se
čerpadlo, které zajistí cirkulaci vody v okruhu; je-li teplota vody nižší než druhá mezní hodnota, spustí
se na nezbytně nutnou dobu hořák, který vodu v okruhu ohřeje.

EXPANZNÍ NÁDRŽ
Všechny kotle jsou vybaveny expanzní nádrží o kapacitě 10 litrů, předpětí nádrže je 0,75 baru. V případě
systémů s větším obsahem vody než je 95 – 100 litrů, je nutné přidat další expanzní nádrž s odpovídající
kapacitou.

ODVOD KONDENZÁTU
V závislosti na aktuálních předpisech lze kondenzát z kotle odvádět třemi způsoby. Nejsnazší je odvod
pomocí trubky z PVC či nerezu. Dalším řešením je svedení kondenzátu s kyselostí 3,5 - 3,8 pH
do neutralizačního boxu. V případě odvodu kondenzátu pomocí sifonu je nezbytné použít náš plynotěsný
sifonový systém se zpětným plovákem (obj. kód G14551). Ve všech případech je nutné předejít zarmznutí
odvodu kondenzátu vhodnou instalací.

ODVOD SPALIN
Kotel se standardně dodává včetně kouřovodu typu B23P. Kotel lze provozovat také jako uzavřený
spotřebič typu C, ve verzích s odděleným odvodem spalin nebo koaxiálním vedením spalin, nebo jako
spotřebič typu B.
standardně dodávaný
kouřovod typu B23P

Pro kaskády se využívají sestavné kaskádové
spalinovody se zpětnou klapkou. Veškeré odvody
spalin lze použít pouze s certiﬁkovaným systémem
odvodu spalin. Kotel je vybaven sondou NTC
na výstupu spalin a tepelnou pojistkou
na výměníku, které chrání polypropylénový
kouřovod. Podrobnější návody pro návrh
spalinových
cest
naleznete
v
projekčních
podkladech.

ODVOD KONDENZÁTU
Kotle Aquakond jsou sériově vybaveny multifunkčním LCD
panelem, který se nachází uvnitř zařízení a slouží k ovládání,
konﬁ guraci a diagnostice všech provozních parametrů.
Multifunkční LCD panel rovněž zajišťuje důležité funkce, jako je
antiblokování či variabilní nastavení rychlosti čerpadla a
ochrannou funkci pro případ mrazu.
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TABULKA VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ

PRŮTOK VODY
V níže uvedeném grafu je znázorněna křivka poměru průtoku a dynamického tlaku pro kotle Aquakond.
Ke správné funkci potře-buje systém Aquakond, aby kotlem proudilo určité množství vody. Kotel dokáže
pracovat správně i při nižším průtoku vody, než je uvedeno, nicméně v takovém případě je potřeba pro
dosažení maximálního tepelného výkonu zvýšit teplotu přívodní vody, čímž následně dojde i ke zvýšení
teplotního rozdílu.

Optimální prùtok pro jednotlivé kotle
AKY 034 průtok v rozmezí 1000 až 1400 l/h
AKY 050 průtok v rozmezí 1600 až 2000 l/h
AKY 070 průtok v rozmezí 2000 až 2400 l/h
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V tabulce manuálu Aquakond AKY naleznete pro některé hodnoty průtoku také údaje týkající se tlakové
ztráty v potrubí. Ztráta je uvedena v kPa na 1 metr lineární délky potrubí. Výpočet se provádí přepočtem
na ekvivalentní délku potrubí. Ztráty jsou uvedeny pro vodu bez glykolu o teplotě 70-75°C; v případě
směsi voda-glykol se ztráty vynásobí uvedeným koeficientem.
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