
CAZANE ÎN CONDENSAŢIE

PACHETE COMPLETE DE CENTRALE TERMICE ÎN CONDENSAŢIE, CU VANĂ 
CU 3 CĂI ÎNCORPORATĂ ŞI RACORDATE LA BOILER CU ACUMULARE PENTRU                      
PREPAPARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
ProCon  SMARTLINE 25 HS  MHG Heiztechnik – Germania 

Circuit hidraulic:

      1 - Cazan  pentru încălzire și preparare a.c.m.
      2 - Arzător tiraj forţat
      3 - Vas de expansiune cazan
      4 - Panou de comandă
      5 - Boiler preparare a.c.m.
      6 - Vas de expansiune boiler
   VS - Vană de sectorizare
  Vg - Vană golire
   SS - Supapă de siguranță
   SB - Senzor boiler
   SE - Senzor temperatură exterioară
V3C - Vană cu trei căi
      F - Filtru de impurităţi
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COMPONENŢĂ PACHET TIP BOILER

  Cazan ProCon Smartline 25HS - 25 kW cu vană cu 3 căi încorporată
• Kit orizontal evacuare gaze arse DN 60/100
• Termostat exterior
• Boiler vertical pentru preparare apă caldă menajeră, cu o serpentină sau bivalent 
  (pregătit pentru cuplaj la sistemul solar)
• Vas de expansiune cazan 24 l / 3 bar
• Vas de expansiune boiler 11 l / 10 bar
• Supapă siguranţă cazan 1/2” - 3 bar
• Supapă siguranţă boiler 1/2” - 6 bar
• Sondă boiler cu cablu 2 m
• Inhibator de oxigen  INIBAL 1 l

Theramat EM 120
(cu o serpentină)
Theramat EM 150
(cu o serpentină)
Theramat EM 200
(cu o serpentină)
Theramat EMS 200

(bivalent)
Theramat EMS 300

(bivalent)

circuit tur 
circuit retur 

• cazane murale în condensaţie, cu funcţionare pe gaz, special create pentru folosirea 
în locuinţe

• datorită unui consum foarte scăzut de gaz, se pot economisi până la 20% din costuri

• sistemul cu vană cu trei căi încorporată realizează foarte uşor trecerea din regim de 
încălzire în regim de preparare apă caldă menajeră şi invers

• design modern

• dotat cu automatizare de ultima generaţie, cazanul beneficiază de o interfaţă simplă, 
care îl face accesibil tuturor utilizatorilor; funcţionarea este comandată ţinând cont 
de temperatura exterioară, iar cazanul este dotat cu ceas programator; pe afişajul  
cazanului se pot regăsi atat codurile de avarie, precum şi temperaturile reale şi setate 
pentru ambele regimuri de funcţionare, încălzire şi preparare apă caldă menajeră;  
cazanul beneficiază de funcţiile antiblocare pompă şi antiîngheţ şi oferă  
posibilitatea montării unui termostat de ambient.
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CAZANE ÎN CONDENSAŢIE

Caracteristici tehnice: UM ProCon SMARTLINE 25 HS

ÎNCĂLZIRE

Putere termică nominală kW - kcal/h 25,00 - 21.500
Putere termică nominală (80°/60°) kW - kcal/h 24,3 - 20.898
Putere termică nominală (50°/30°) kW - kcal/h 26,30 - 22.575
Putere termică redusă kW - kcal/h 6,00 - 5.160
Putere termică redusă (80°/60°) kW - kcal/h 5,8 - 5.026
Putere termică redusă (50°/30°) kW - kcal/h 6,4 - 5.490

Eficienţa de lucru Pn max - Pn min (80°/60°) % 97,2 - 97,4
Eficienţa de lucru 30% (47° retur) % 102,2
Randamentul combustiei %  97,9
Eficienţa de lucru Pn max - Pn min (50°/30°) % 105,0 - 106,4
Eficienţa de lucru 30% (30° retur) % 108,1
Putere electrică W  132
Categorie II2H3P
Ţară RO
Voltaj alimentare V - Hz 230 - 50
Nivel protecţie IP X5D (C type) - X4D (B type)
Pierderi coş şi manta, arzător aprins % 2,10 - 0,70

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 20/45 - 40/80
Pompă: cap coloană maxim pentru capacitatea sistemului mbar - l/h 300 - 1000

Presiune gaz
Presiune gaz natural (G20) mbar 20
Presiune G31 mbar 30

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

Dimensiuni şi greutate centrală
Înălţime mm 780
Lungime mm  400
Lăţime mm 358
Greutate kg 40

Performanţă ventilator
Pierderi reziduale la ventilator cu tubulatură 0,5 m + Ø 80 mm Pa 100

Rate de debit (G20)
Capacitate aer Nm3/h 33,074
Capacitate gaze arse Nm3/h 35,581
Curgere masă fluidizată (max-min) gr/s 11,98 - 2,72

Conducte concentrice evacuare gaze şi absorbţie aer
Diametru mm 60 - 100 80 - 125
Lungime maximă m 7,85
Pierderi pentru un cot de 90°/45° m 0,85/0,5 1,5/1
Gaura în perete (diametru) mm 105 130

Conducte duble evacuare gaze şi absorbţie aer
Diametru mm 80
Lungime maximă m 7,85
Pierderi pentru un cot de 90°/45° m 0,8/0,5

Instalaţie forţat-deschisă (B23P/B53P)
Diametru mm 80
Lungime maximă m 48
Pierderi pentru un cot de 90°/45° m 0,8/0,5

NOx 5 class
Valori emisii la minim gaz G20 *

Maxim

CO mai mic decât p.p.m. 93
CO2 % 8,5
NOx mai mic decât p.p.m. 25
Δt gaze °C 72

Minim

CO mai mic decât p.p.m. 15
CO2 % 9,0
NOx mai mic decât p.p.m. 20
Δt gaze °C 58

 *  Verificare efectuată cu tub concentric Ø 60-100 – lungime 0,85 m – temperatură apă 80-60 °C.


