
CAZANE ÎN CONDENSAŢIE

ProCon Smartline S sunt centrale murale în condensaţie, de generaţie 
nouă, pentru încălzire şi producere apă caldă menajeră. Puterea pe care 
acest tip de cazane o dezvoltă este de 30 kw pentru încălzire şi 32 kw           
pentru preparare apă caldă menajeră.

Adaptată cerinţelor moderne de spaţii tehnice cât mai restrânse,                          
centrala termică de tip ProCon (pro condensing) SMARTLINE 30S – 
30/32 kw ocupă un spaţiu foarte mic. Poate fi racordată la o tubulatură 
de evacuare gaze arse şi admisie aer proaspăt de aproape 8 ml şi are o 
eficienţă energetică de 108,4%.
Dezvoltând o putere de 30 kw pentru încălzire, poate asigura confortul 
termic pentru spaţii de până la 250 – 300 m2, cu izolaţie foarte bună, iar 
debitul de apă caldă continuă poate fi comparat, la 14l/ min la Δt 35 °C (la 
Δt 25 °C asigură 19 l/ min, respectiv 1140 l/ h), cu debitul de apă caldă al 
unui boiler cu acumulare. 
De reţinut este faptul ca în momentul în care regimul de funcţionare 
se schimbă de pe încălzire pe preparare apă caldă menajeră, puterea 
dezvoltată va fi de 32  kw.
Automatizarea şi posibilităţile multiple de programare o recomandă ca 
una dintre primele opţiuni în categoria din care face parte.
Pachetul ProCon SMARTLINE 30S – 30/32 kw MHG – Germania conţine 
centrala termică, cât şi kitul de evacuare gaze arse.

A  - Retur încălzire 
B  - Intrare apă rece
C  - Ieşire apă caldă menajeră
D  - Tur încălzire
E  - Supapă de siguranţă
F  - Clapetă anti-retur
G  - By-pass automat
H  - Valvă de golire a instalaţiei
I    - Presostat
L   - Sondă NTC sanitary
M - Sondă NTC retur
N  - Schimbător primar
O  - Sondă NTC tur
P  - Aerisitor
Q  - Separator aer/apă
R  - Valvă de evacuare aer manuală
S  - Vas de expansiune
T  - Aerisitor
U  - Pompă de circulaţie
V  - Schimbător de apă caldă menajeră
W - Vană cu 3 căi
X  - Limitator de debit
Y  - Fluxostat

Circuit hidraulic:

Legendă:
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Cod: 96.300000 - 7252 

CAZAN MURAL ÎN CONDENSAŢIE
ProCon SMARTLINE 30S MHG Heiztechnik – Germania
putere 30 kW - încălzire şi 32 kW - preparare acm instant
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CAZANE ÎN CONDENSAŢIE

Caracteristici tehnice: UM ProCon SMARTLINE 30S

ÎNCĂLZIRE
Putere termică nominală kW 30,00
Putere termică nominală (80°/60°) kW 29,0
Putere termică nominală (50°/30°) kW 31,4

ACM
Putere termică minimă kW 7,00
Putere termică nominală kW 33,00
Putere termică minimă kW 7,00

Randamentul combustiei % 96,7
Eficienţă de lucru 30% (30°retur) % 108,4
Putere electrică W  123
Categorie II2H3P
Voltaj alimentare V - Hz 230 – 50
Nivel protecţie IP  X5D (Ctype) – X4D (Btype)
Pierderi coş şi manta, arzător aprins % 3,30 – 0,50

Funcţionare în regim încălzire
Presiune maximă-temperatură bar-°C 3 – 90
Presiune minimă pentru operare standard bar 0,25 – 0,45
Plajă selectare temperatură apă încălzire °C 40/80
Pompă: cap coloană maxim pentru capacitatea sistemului mbar 300
Membrană rezervor de expansiune l 10
Preîncărcare vas de expansiune (încălzire) bar 1

Funcţionare în regim ACM
Presiune maximă bar 6
Presiune minimă bar 0,15

Debit ACM   
Δt 25 °C l/min 19
Δt 30 °C l/min 15,8
Δt 35 °C l/min 13,5

Debit minim ACM l/min  2
Plajă selectare temperatură ACM °C 37 – 60
Regulator de debit l/min  14

Presiune şi consum de gaz
Presiune gaz natural (G20) mbar 20
Diafragmă gaz Ø mm 6,1
Consum maxim gaz la funcţionare pe încălzire Nm/h 3,17
Consum maxim gaz la funcţionare pe ACM Nm3/h 3,49

Conexiuni hidraulice
Încălzire tur-retur Ø  ¾”
ACM intrare-ieşire Ø  ½”
Intrare gaz Ø  ¾”

Dimensiuni şi greutate centrală
Înălţime mm 780
Lungime mm  450
Lăţime mm 358
Greutate kg 43

Performanţă ventilator
Pierderi reziduale la ventilator cu tubulatură 0,5 m + Ø 80 mm Pa 80
Conducte concentrice evacuare gaze şi absorbţie aer
Diametru mm 60 100
Lungime maximă coş de fum m  7, 85
Pierderi pentru un cot de 90°/45° m 0,85/0,5
Gaură în perete (diametru) mm 105
NOx  5 class

Valori emisii de noxe

Maxim

CO mai mic decât p.p.m. 90
CO2 % 8,5
NOx mai mic decât p.p.m. 25
Δt gaze °C 74

Minim

CO mai mic decât p.p.m. 10
CO2 % 9,0
NOx mai mic decât p.p.m. 20
Δt gaze °C 58


