Seria Multidea Evo
Kotły kondensacyjne z pompą modulującą

Kotły kondensacyjne o niskiej emisji NOx
zostały zaprojektowane
z myślą o konﬁguracjach kaskadowych
i umożliwiają podział mocy całkowitej
instalacji z modulacją od 7,5 do 675 kW
(6 x 112,5 kW - 50/30°C).

Wprowadzenie do pojęcia kondensacji
Technika kondensacyjna dzięki odpowiedniemu wymiennikowi ciepła
umożliwia odzyskanie utajonego i jawnego ciepła zawartego w generowanych w procesie spalania spalinach, emitowanych następnie w temperaturze
znacznie niższej niż w tradycyjnym kotle. Wynika z powyższego, że kocioł
kondensacyjny pozwala na uzyskanie oszczędności paliwa średnio o 30%
w porównaniu z kotłem tradycyjnym i dzięki temu w klasyﬁkacji sprawności
przyznano mu ✶✶✶✶ gwiazdki (Dyrektywa Rady w sprawie sprawności dla
nowych kotłów).
Zaleta jaką jest oszczędność ekonomiczna łączy się ze znacznymi korzyściami
w zakresie ochrony środowiska. Dlatego też kotły Multidea Evo są przeznaczone do redukcji emisji ubocznych produktów spalania takich jak tlenek
węgla i tlenki azotu (klasa 5 NOx)).
Multidea Evo: nowa gama produktów hi-tech Bongioanni
Kotły Multidea Evo są kotłami kondensacyjnymi o niskiej emisji NOx
zbudowanymi z modułów grzejnych gazowych, przeznaczonych do pracy
w różnych warunkach pogodowych (krzywe grzewcze).
Gama składa się z trzech modeli typu C, odpowiednio o zakresie modulacji
od 7 do 55,1 kW (model 60) od 11,8 do 94 kW (model 100) i od 15
do 107 kW (model 115), zasilanymi gazem ziemnym lub gazem płynnym.
Można zestawić ze sobą w konﬁguracji liniowej lub przeciwstawnej
do 6 kotłów, osiągając w ten sposób moc 642 kW.
Bongioanni proponuje użycie istniejących wymiarowanych i wyposażonych
we wszystkie elementy hydrauliczne, spalinowe i zabezpieczenia
I.N.A.I.L. (Urząd Dozoru Technicznego we Włoszech) konﬁguracji liniowych
do 4 kotłów lub przeciwstawnych do 6 kotłów.
Możliwe są również inne konﬁguracje dzięki zestawieniu centrali grzewczej
za pomocą pojedynczych zestawów i dostępnych akcesoriów
(prosimy o kontakt z dystrybutorem).
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Bogata gama akcesoriów
ułatwia instalację zespołu
kotłów do 6 modułów
w konﬁguracji liniowej
lub przeciwstawnej.

Pierwotny wymiennik ciepła
Pierwotny wymiennik ciepła ze stali
nierdzewnej AISI 316 L jest typu
spiralnego i został zaprojektowany w celu
maksymalnego odzysku ciepła utajonego
za pomocą umieszczonego dodatkowego
uzwojenia wtórnego, przeznaczonego
wyłącznie do tego celu.
Palnik ze wstępnym zmieszaniem
Zastosowano palnik z całkowitym
wstępnym zmieszaniem umożliwiającym
optymalne mieszanie powietrza i gazu.
W każdym momencie pracy modulacja
nie ma miejsca jak w przypadku kotłów
tradycyjnych, lecz dochodzi do niej
jednocześnie w mieszaninie gazu
i powietrza optymalizując w ten sposób
spalanie, poprawiając sprawność,
zmniejszając emisję zanieczyszczeń
i obniżając poziom hałasu pracy.
Dzięki temu można dysponować
całkowitą modulacją ( w przypadku
zespołów kotłów) powyżej 1:40.
Sterowanie elektroniczne
Moduł elektroniczny nadzoruje działanie
pojedynczego kotła grzewczego,
jak również sygnalizacji i zapisywania
błędów za pomocą zrozumiałych
parametrów, a nie tylko numerycznych.
Regulator pogodowy pozwala
na sterowanie temperaturą zasilania
w zależności od temperatury
zewnętrznej.
Regulacje maksymalnej mocy c.w.u i c.o.
są niezależne.

Zestawienie kaskadowe
Możliwość podłączenia razem
do 6 kotłów i szeroki zakres modulacji
(od 7 do 642 kW) umożliwiają
kalibrację mocy wychodzącej względem
rzeczywistego zapotrzebowania na pracę
systemu bez strat paliwa i ze znaczną
poprawą średniej wydajności sezonowej.
Dodatkowo podział całkowitej mocy
na kilka modułów oferuje dodatkowe
korzyści np. w przypadku awarii
i wyłączenia jednego z modułów nie ma
konieczności blokady całego systemu.
Ponadto możliwy jest łatwiejszy dostęp w
przypadku ciasnych i trudno dostępnych
kotłowni.
Sterowanie kaskadą
Sterowanie kaskadą do 6 zintegrowanych
kotłów nie wymaga zewnętrznego
sterownika, lecz odbywa się
bezpośrednio przez odpowiednio ze sobą
połączone (przewodem typu bus) panele
sterujące znajdujące się w kotłach.
Zespół kotłów w kaskadzie konﬁguruje
się automatycznie po naciśnięciu
przycisku – system dostosowuje się
do natychmiastowej pracy.
Podział mocy na większą ilość modułów
sprzyja bardziej równomiernemu
rozkładowi obciążenia termicznego
i uzyskaniu dzięki temu wyższej
wydajności systemu. W module
elektronicznym zintegrowano interfejs
0-10 V, którym można sterować kotłem
za pomocą zewnętrznych sterowników
(mocy lub temperatury).

Akcesoria
W przypadku nie zamówienia kompletnej
centrali grzewczej (kaskady),
kotły Bongioanni Multidea Evo
można wyposażyć w szereg akcesoriów
pozwalających na dostosowanie instalacji
systemu do własnych potrzeb.
Standardowo pojedyncze kotły
wyposażone są w:
- pompę obiegu - modulowaną
- naczynie wzbiorcze
- zawór bezpieczeństwa

Multidea Evo
Multidea Evo M
Ścienne kotły kondensacyjne i centrale grzewcze
ze świadectwem wydanym
przez jednostkę certyﬁkującą I.N.A.I.L.
(odpowiednik UDT we Włoszech)

Obudowa z polietylenu wykonana
techniką druku rotacyjnego
Szeroki zakres modulacji (1:8)
Doskonały dostęp do wszystkich
elementów hydraulicznych
i elektrycznych
Moduł hydrauliczny z mosiądzu
ciśnieniowego
Intuicyjny interfejs użytkownika
wg zasad MMI (Man Machine
Interface) Honeywell.

· Ścienne kotły kondensacyjne o niskiej emisji NOx (klasa 5 NOx);
· Modele komór spalania typ C o mocy 55, 94 i 107 kW;
· Dostępny tylko kocioł z funkcją podłączenia do zdalnego
podgrzewacza;
· Wymiennik ciepła z wysokogatunkowej stali nierdzewnej;
Podstawowe dane:
· Interfejs użytkownika składa się z modułu matrycy punktowej
(60x60 mm - 25.600 pixeli) z podświetlanym wyświetlaczem;
· Dostępna znacząca wysokość podnoszenia słupa wody;
· Wysoki zakres modulacji (1:8);
· Wydajność 30% przy obciążeniu przekraczającym 108% (30%
obciążenia przy 30°C, zgodnie z normą EN 15420);
· Klasa efektywności energetycznej ✶ ✶ ✶ ✶ (Dyr. Rady 92/42/EWG);
· Niezależna regulacja maksymalnej mocy c.o i c.w.u;
· Sterowanie modulowanym wejściem 0-10V (moc lub temperatura);
· Pompa obiegowa z modulacją
· Sterowanie pompą obiegową (wtórną), pompą c.w.u / rozdzielacz;
· Inteligentny panel sterowania ułatwiający czynności utrzymania
technicznego i podłączanie innych elementów elektrycznych;
· Moduł hydrauliczny na powrocie wykonany z mosiądzu
ciśnieniowego, zawierający zawór odcinający oraz podłączenia
dla: zaworu bezpieczeństwa, przetwornika ciśnienia, naczynia
wzbiorczego, manometru, czujnika powrotu NTC;
· Doskonały dostęp do wszystkich komponentów hydraulicznych
i elektrycznych oraz listwy zaciskowej przyłączeń od/do zewnątrz;
· Stopień zabezpieczenia IPX4D.
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DANE TECHNICZNE I WYMIARY
Multidea Evo 115
Multidea Evo 115 M

397,5

SF

560

317,5

SF

480

235

103

235

103

Multidea Evo 60 - 100
Multidea Evo 60 - 100 M

AR
AR

70

RR
Sd
160

125

Legenda:
MR Zasilanie c.o. (1”1/4)
G Gaz Multidea Evo 60 (3/4”)
Gaz Multidea Evo 100 - 115 (1”1/4)
RR Powrót c.o. (1”1/4)
Sd Syfon skroplin

G

200

125

235

SV
MR

63,5

125

160
250
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143

143

600
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200
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70

68,5
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235

250

125

70

150

63,5

900

150

Sv Spust zaworu bezpieczenstwa
SF Wylot spalin (Ø 80mm) Multidea Evo 60
Wylot spalin (Ø 100mm) Multidea Evo 100 - 115
AR Zasysanie powietrza (Ø 80 mm)

DANE TECHNICZNE KOTŁA

Model

Multidea Evo 60 M
Multidea Evo 100 M
Multidea Evo 115 M
Kit trasf GPL 60
Kit trasf GPL 100
Kit trasf GPL 115

Kod

008210010
008210011
008210012
008287000
008287001
008287002

Nominalne
obciążenie
cieplne
kW
55,1
94,0
107,0

Nominalna
Minimalna moc Nominalna moc
moc cieplna
cieplna (80/60°C) (50/30°C)
(80/60°C)
kW
kW
kW
53,2
91,2
104,0

6,7
11,3
14,5

OPIS
Zoning (Sterowanie strefowe)
Zoning
+ pilot zdalnego sterowania MMI
Czujnik zewnętrzny

Czujnik podgrzewacza

Wydajności dla
Zakres
modulacji

Wymiary (mm)
30%
(30°C
powrót)

L

104,3
104,8
105,1

108,6
108,0
108,3

600
600
600

SZCZEGÓŁY
Kontrola strefowa, sterująca 2 obszarami mieszania
i 1 bezpośrednim, z niezależną termoregulacją..

KOD

57,5
98,5
112,5

12,6%-100%
12,4%-100%
14,0%-100%

100%
100%
(80/60°C) (50/30°C)
96,6
97,0
97,2

Pilot może być wykorzystana do prostego i zdalnego
programowania funkcji Zoning.
Za pomocą czujnika zamocowanego na zewnątrz
pomieszczenia kotłowni kocioł steruje regulacją temperatury zgodnie z odczytaną temperaturą
zewnętrzną.
Długość czujnika 3 m. Czujnik 10 Ω.

H

P

900
480
900
480
900
560
Ø = 4,0
Ø = 4,4
Ø = 4,7

008172505
008172520

008172502

008172504
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