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DUO-TEC Compact Компактні настінні газові конденсаційні котли

Котли серії DUO-TEC Compact поєднують в собі простоту установки і 
експлуатації та найпрогресивніші технології. У моделях цієї серії за-
кладена здатність котла адаптуватися під тип і якість газу, димар 
і інші умови. Котли серії DUO-TEC Compact оснащені сучасним паль-
ником з повним попереднім змішуванням газоповітряної суміші і 
працюють з коефіцієнтом модуляції потужності 1:7.

ГАЗОВА СИСТЕМА
• Система адаптивного контролю горіння;
• Коефіцієнт модуляції потужності - 1:7;
• Зберігають номінальну потужність при падінні 

вхідного тиску газу до 5 мбар;
• Безперервна електронна модуляція полум’я в 

режимах опалення та ГВП;
• Знижений вміст СО і NOx;
• Пальник з нержавіючої сталі AISI 316L з 

попереднім змішуванням газу і повітря;
• Можливе перенастроювання для роботи на 

зрідженому газі.

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА
• Енергозберігаючий циркуляційний насос з 

електронним управлінням і автоматичним 
відводом повітря;

• Гідравлічна група з композитних матеріалів;
• Первинний теплообмінник з нержавіючої сталі 

AISI 316L;
• Вторинний пластинчастий теплообмінник з 

нержавіючої сталі (двоконтурні моделі);
• Електричний триходовий клапан (у тому числі в 

одноконтурних моделях);
• Автоматичний байпас;
• Постциркуляція насоса;
• Фільтр на вході холодної води;
• Можливість підключення зовнішнього 

накопичувального бойлера для гарячої води.

ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОНТРОЛЬ
• Нова панель управління з широким дисплеєм;
• Два датчика температури опалення - на подачі 

і на поверненні;
• Самоадаптація погодозалежної автоматики;
• Діапазон регулювання температури в системі 

опалення 25-80 ° С;
• Вбудована погодозалежна автоматика;
• Регулювання та автоматична підтримка 

заданої температури в контурах опалення і 
ГВП;

• Цифрова індикація температури і тиску;
• Можливість управління різно-температурними 

зональними системами. 

ПРИСТРОЇ КОНТРОЛЮ ТА БЕЗПЕКИ
• Електронний манометр з функцією 

відключення пальника при тиску нижче 0,5 бар;
• Електронна система самодіагностики і 

запам’ятовування останніх помилок у роботі;
• Іонізаційний контроль полум’я;
• Системи захисту від блокування насоса і 

триходового клапана;
• Захисний термостат від перегріву води в 

первинному теплообміннику;
• Контроль безпечного видалення продуктів 

згоряння за допомогою датчика NTC;
• Запобіжний клапан у контурі опалення (3 атм.);
• Система захисту від замерзання в контурах 

опалення та ГВП.

    ОПАЛЕННЯ І ГАРЯЧА ВОДА ТІЛЬКИ ОПАЛЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ   DUO-TEC Compact 20 GA DUO-TEC Compact 24 GA DUO-TEC Compact 28 GA DUO-TEC Compact 1.24 GA
           
Макс. споживана потужність ГВП кВт 19,9 24,7 28,9 -
Макс. споживана потужність опалення кВт 19,9 20,6 24,7 24,7
Макс. корисна потужність ГВП кВт 19,4 24 28 -
Макс. корисна потужність опалення при 80/60 °C кВт 19,4 20 24 24
Макс. корисна потужність опалення при 50/30 °C кВт 21,1 21,8 26,1 26,1
Мін. корисна потужність опалення при 80/60 °C кВт 3,4 3,4 3,8 3,4
Мін. корисна потужність опалення при 50/30 °C кВт 3,7 3,7 4,1 3,7
Макс. витрата природного газу  м3/год 2,10 2,61 3,06 2,61
Ном. продуктивність (ККД) при 80/60 °C % 97,7 97,7 97,7 97,6
Ном. продуктивність (ККД) при 50/30 °C % 105,8 105,8 105,8 105,7
Продуктивність (ККД) при 30% потужності % 107,6 107,6 107,6 107,6
           
Ємність/Тиск розширювального бака л/бар 7/0, 8 7/0, 8 7/0, 8 8/0, 8
Діапазон температури контуру опалення °C 25/80 25/80 25/80 25/80
Діапазон температури контуру ГВП °С 35/60 35/60 35/60 35/60
Продуктивність ГВП при Δt = 25 °C л/хв 11,4 13,8 16,1 -
Мін. витрата води в контурі ГВП л/хв 2,0 2,0 2,0 -
Макс. / мін. тиск в контурі ГВП бар 8/0,15 8/0,15 8/0,15 -

Діаметр димохід. труб (коакс./роздільних) мм 60/100 (80) 60/100 (80) 60/100 (80) 60/100 (80)
Макс. довжина димохід. труб (коакс./роздільних) м 10/80 10/80 10/80 10/80
Номінальний вхідний тиск природного газу мбар 5/20 5/20 5/20 5/20
Макс. температура димових газів °C 80 80 80 80
Електрична потужність/Напруга Вт/В 95/230 102/230 114/230 102/230
Габаритні розміри:  (В х Ш х Г) мм 700x400x299 700x400x299 700x400x299 700 x 400 x 299
Вага кг 34 34 34 30
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