Karta katalogowa
MEISTERlinie ecoGas…
gazowy kocioł kondensacyjny

wersja V5.0 12.2017

Nazwa handlowa :

Heiztechnik GmbH
wcześniej MAN

ecoGAS : 11; 18; 24; 30 … 45

(jednofunkcyjny)

ecoGAS : 18/24; 24/28; 30/36 … 45/36

(dwufunkcyjny)

Typ kotła :

gazowy kocioł kondensacyjny, modulowany, wiszacy, turbo

Typ palnika :

promiennikowo-nadmuchowy z głęboka modulacją

Wymiennik kotła:
Klasa energetyczna

najnowszej generacji odlew z aluminium krzemowego z wtopioną wężownicą
grzewczą i c.w.u. z rur miedzianych
na c.o. klasa A lub A+ dla ecoGas 11-30 przy sterowaniu heatapp z czujnikiem
zewnętrznym / ciepła woda użytkowa klasa A

Roczna sprawność kotła :

93 % ( wg. wytycznych obowiązujacych do września 2015 – Ƞ =108,5 %)

Roczna sprawność kotła z
regulatorem RSC-OT

97% ( wg. wytycznych obowiązujacych od września 2015)

Rodzaj automatyki kotła:

automatyka pogodowa w standardzie
jednofunkcyjny

CERTYFIKAT:

CE
0063BT3576

MEISTERline ecoGAS
Nominalne obciążenie
cieplne na c.o. ( kW ) :
Moc cieplna min 37/30°C
i max 80/60°C(kW):
Nominalne obciążenie
cieplne na c.w.u. ( kW):
Wydatek c.w.u. przy
T=60°C/T=40°C (l /min):

11

18

24

30

45

3,5 10,9
3,8 10,6

5,6 18,7
6,1 18,2

7,1 23,7
7,7 23,1

7,6 27,0
8,2 26,6

8,642,5
9,141,3

Minimalny pobór c.w.u. :

24/28

30/36

45 /36

5,6-18,7

7,1-23,7

7,6-27,0

8,6-42,5

6,1-18,2

7,7-23,1

8,2-26,6

9,1-41,3

-

5,6-23,3

7,1-29,1

7,6-32,7

7,6-32,7

-

6 / 10

7,5 / 12,5

9 / 15

9 / 15

2 l/ min

Max ciśn. robocze
c.o./c.w.u.:

3 bar

3 bar / 8 bar

Max temp. zasilania c.o.:

90 °C

90 °C

Zużycie gaz płynny (m³/h):
Max strumień spalin
przy 80/60 °C (g/s) :
Wielkość hałasu kotła:
w zależności od typu

18/24

-

Zużycie gazu GZ-50 (m³/h):

45-55dB

dwufunkcyjny

Wymiary: wysokość (mm)

0,361,13
0,140,43

0,581,94
0,220,74

0,742,46
0,280,94

0,792,80
0,301,07

0,894,41
0,341,68

5,04

8,65

10,97

12,49

19,67

45 dB
590

0,58-2,38

0,74-3,02

0,79-3,39 0,89-4,41

0,22-0,89

0,28-1,15

0,30-1,29 0,34-1,68

10,87

13,5

50 dB 55 dB
650

710

45 dB
590

650

450

450

głębokość (mm)

240

240

28

31

34

36

30

19,67

50 dB

55 dB
710

szerokość (mm)

Ciężar kotła bez wody (kg):

15,1
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Obudowa:

blacha stalowa malowana proszkowo na biało, uszczelniona

Rodzaj gazu :

GZ-50 (17-25 mbar), propan techniczny (35-50 mbar)

Pojemność wodna w kotle:

1,4 l

Nadciśnienie spalin na
wyjściu z kotła:

75 Pa

Odczyn kondensatu pH :

4…5,5

Podłączenia elektryczne :

230 V, 50 Hz

Pobór mocy : max/
częściowa / standby
Stopień ochrony (wg DIN
40050):

Rys. : Wymiary kotła bez naczynia przeponowego

80 W ( 135W przy 45 i 45/36)

/40 W / 2 W

IP 44

Rys. : Wymiary kotła z wbudowanym z tyłu
naczyniem przeponowym

Wyposażenie i podstawowe funkcje kotła:
wersja jedno- lub dwufunkcyjna, mikroprocesorowe sterowanie pracą modulowaną kotła kondensacyjnego,
automatyka pogodowa, funkcja obniżenia pracy na c.o. i c.w.u., funkcja komfortu ciepłej wody użytkowej, możliwość
podłączenia dodatkowej pompy obiegu grzewczego, sterowanie zaworem 3-drogowym c.o./c.w.u., wymiennik
kondensacyjny niewrażliwy na rodzaj i stan instalacji grzewczej, w wersji dwufunkcyjnej podwyższona moc kotła na
c.w.u. , funkcja stabilizacji temperatury c.w.u., możliwość ograniczenia max mocy na c.o. i c.w.u, możliwa praca kotła :
tylko ma c.o. lub tylko na c.w.u przystosowany do pracy turbo, pompa kotłowa, układy zabezpieczeń pracy
czujnikowy i STB, syfon z przewodem do odprowadzenia kondensatu, czujnik ciśnienia c.o..
Osprzęt do kotłów :
moduł do sterowania heatapp ze smatfona, regulator kompatybilny OpenTherm, regulator obiegu ze zmieszaniem
CETA, termostaty temperatury pokojowej ( 24V, 230V) przewodowe lub na fale radiowe, naaczynia przeponowe z
maskownicą ( ecoGas11…24), maskownica przyłaczy hydraulicznych, podgrzewacze c.w.u. emaliowane lub ze stali
nierdzewnej, osprzęt do współpracy z kolektorami słonecznymi, systemy powietrzno-spalinowe z tworzywa
sztucznego (PPs), sprzęgła hydrauliczne i rozdzielacze obiegów grzewczych.
Wymagany osprzęt :
czujnik temperatury zewnętrznej i c.w.u., zawór bezpieczeństwa,

Maksymalna długość systemów powietrzno - spalinowych ATEC
Typ kotła / spaliny/ powietrze

DN 60 / 100

DN 80 / 125

ecoGAS 11 i
18 ( 18 / 24 )

16 m

22 m

ecoGAS 24 ( 24 / 28 )

12 m

22 m

ecoGAS 30 (30 / 36 ) i
45 ( 45/36 )

9m

22 m

Zakres dostawy :

- Każde kolano 87° zmniejsza całkowita długość o 2m.
- Każde kolano 45° zmniejsza całkowita długość o 1m.
- Podane wartości są wielkościami wytycznymi dla układów
powietrzno-spalinowych ( praca niezależna od powietrza
z pomieszczenia (RLU) i dla poprawnego działania mogą
wymagać szczegółowych obliczeń zgodnie z normą EN 13384.
Straty ciśnienia w kotle ecoGas

Wskazówki projektowo - montażowe:









Kocioł przeznaczony do pracy wyłącznie w układach grzewczych zamkniętych, min ciśnienie robocze 0,8 bar.
Nie jest wymagane uzdatnienie wody grzewczej inhibitorem INIBAL PLUS.
Ciśnienie dyspozycyjne pompy kotłowej patrz wykres powyżej, zaleca się oddzielenie układu sprzęgłem
hydraulicznym, a w przypadku 2 lub więcej obiegów wymagane.
Odprowadzenie spalin montować ze spadkiem 3 % w kierunku kotła – w celu odprowadzenia kondensatu z
układu odprowadzenia spalin.
Zapewnić z kotła swobodne odprowadzenie kondensatu , wykonać je z materiałów niewrażliwych na
kondensat pH =4..5,5.
Montaż urządzenia w temperaturach powyżej 5°C, pomieszczenie kotła winno być czyste, suche wolne od
zanieczyszczeń chlorowcoalkanami.
Kable sterownicze nie prowadzić równolegle z kablami o napięciu 230/400 VAC (minimalny odstęp 20 cm nie
krzyżować.
Na podłączeniu gazu do kotła zastosować odpowiedni filtr gazowy.

Listwa podłączeń elektrycznych

Przykładowe uklady hydrauliczne.
Schemat instalacji kotła dwufunkcyjnego MEISTERlinie ecoGas 18/24

Schemat instalacji kotła jednofunkcyjnego MEISTERlinie ecoGas H...
z obiegiem bezpośrednim i podgrzewaczem c.w.u.

Schemat instalacji kotła jednofunkcyjnego MEISTERlinie ecoGas H...
z dwoma sterfami grzewczymi

EWFE_Zastrzega się prawo do zmian.

