
CAZAN MURAL ÎN CONDENSAŢIE  
ProCon 45S - 45 kW MHG Heiztechnik – Germania 
pentru încălzire, cu debit mare de acm

CAZANE ÎN CONDENSAŢIE

Oferă confort maxim în prepararea apei calde fiind dotat cu cel 
mai performant schimbător de căldură, cu o putere de 45 kW. 
Datorită acestei puteri foarte mari, acesta asigură cu ajutorul 
senzorilor integraţi un debit de 1200 l/h de apă caldă menajeră, 
în condiţiile unei temperaturi constante. Cu ajutorul unui ventil 
cu trei căi încorporat, acest tip de cazan face uşor trecerea din 
regim de înclăzire în regim de preparare apă caldă menajeră şi 
invers. ProCon 45S, prin intermediul arzătorului modulant şi al  
focarului special construit, are o tehnică avansată de  
recuperare masivă a căldurii latente conţinute de gazele arse 
evacuate, lucru care nu se întamplă la cazanele clasice. 

Datorită funcţionării în regim de condensare, gradul normat 
de     utilizare şi eficienţă energetică ajunge la 108,5%.

Panoul digital de comandă are funcţii multiple şi asigură 
funcţionarea orară, ţinând cont de temperatura exterioară 
(odată cu cazanul se livrează şi senzorul de temperatură 
exterioară, care este foarte simplu de setat şi utilizat).
Fiecare cazan se livrează cu 1 l soluţie inhibatoare de oxigen 
INIBAL, lucru care garantează o funcţionare de lungă durată a 
întregii instalaţii.

Cod: 96.30000 - 7047  
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CAZANE ÎN CONDENSAŢIE

1 - Treceri cabluri 
2 - Tur încălzire  
3 - Ieşire apă caldă menajeră
4 - Gaz metan 
5 - Intrare apă rece
6 - Retur încălzire 
7 - Evacuare condens

Denumire racorduri:

Caracteristici tehnice: UM ProCon  45S

Volum de apă din cazan l 5,2

Greutate cazan kg 43

Înălţime x lăţime x lungime (H x B x T) mm 750 x 500 x 370

Tip conexiuni mm Ø=22 mm

Rampă de gaz R ¾”

Evacuare gaze arse / Admisie aer mm DN 80 / 125

Racord tur / retur 3/4"

Ieşire condens mm DN 20

Putere nominală kW 12,0 – 45,0 

Putere în regim 80/60 °C kW 11,7 – 43,5 

Putere în regim 50/30 °C kW 12,9 – 47,0 

Grad de utilizare 40/30 °C % 108,5

GAZ GPL
Duze de gaz Ø mm 12,0 7,0

Concentraţie CO2 vol. % 9,0 11,0

Temperatura gazelor de ardere la funcţionare în regim 80/60 °C °C 74

Debit gaze arse kg/h 20,16 – 75,60 20,16 – 75,60

Disponibil de presiune la evacuare Pa 200 200

Clase de combustibil B23, C33, C33x, C43x, C63x

pH – Apă condens 4...5,5

Presiune gaz GAZ GPL 
Minima de funcţionare mbar 18,0 30,0

Maxima de funcţionare mbar 30,0 50,0

Maxima admisibilă mbar 70

Tensiune de alimentare/ frecvenţă V/Hz 230 / 50

Consum electric maxim W 145

Presiune maximă de funcţionare  în cazan bar 3,0

Presiune minimă de funcţionare în cazan bar 0,5 

Protecţie la presiune  minimă bar 0,8

Consum de gaz Nm /h 4,2

Temperatura maximă pe tur °C 90°

Debit apă caldă menajeră la ΔT = 30 K l/min 20

Putere preparare acm kW 45


