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Start
Hagyományos fali kazánok



Start: kis kazán 
nagy teljesítménnyel

A Start egy egyszerűen használható, megbízható fali kazán, 
amely számos előnnyel rendelkezik:  innovatív dizájn, funkcio-
nalitás és egyszerű használat.
A Start egy réz alapanyagú, HMV hőcserélővel és egy el-
sődleges, soros hőcserélővel van ellátva, amely szeny-
nyeződésmentességet és nagyobb szilárdságot biztosít.  
Az alacsony fogyasztású (IEE ≤0,20) keringtetővel felszerelt 
Start kazán megfelel az ErP 2009/125/EK irányelvnek.
Nyílt égésterű, kombi, átfolyós és tárolós változatban, 24 és 
28  kW-os teljesítménnyel áll rendelkezésre. Tartozékok min-
den igényt kielégítő, széles skálája teszi teljessé a kínálatot.

Fali kazánok Start



A Start készüléket egyszerű és elegáns vonalvezetés jellemzi. Minden funkció két gomb segítségével elérhető: az egyik funkcióválasztóként működik, és a fűtési 
hőmérsékletet ellenőrzi, míg a másik a használati meleg víz hőmérsékletéért felel. A digitális kijelzőnek köszönhetően megjeleníthető az üzemmód és a hozzá 
tartozó hőmérsékletek, valamint a rendellenes állapotok. A nyomásmérő lehetővé teszi a fűtési rendszer nyomásának gyors ellenőrzését. Komfort, kényelem és 
megtakarítás, ezt nyújtja a C.T.R. (fűtési hőmérséklet szabályozása) funkció. A hőmérséklet-szabályozási tartomány fehér pontokkal jelzett területét kiválasztva, a 
kazán automatikusan beállítja az előremenő hőmérsékletet, így a működést a lakás valós igényeihez igazítja.

Egyszerű vezérlőparancsok

TÁVVEZÉRELHETŐ
Az opcionális tartozékként rendelhető távvezérlő ellenőrzi a hagyományos 
beállításokat és heti programozású vezérlőként is funkcionál. A napi 
idősávok függvényében többféle kényelmi szinten teszi lehetővé a kazán 
programozását, továbbá egy „szabadság” funkciót is tartalmaz. Minden 
funkciót a két frontoldali gombbal lehet beállítani. 

MINDIG RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MELEG VÍZ
Start Aqua ideális megoldás a lakás meleg víz igényének kielégítésére. 
A 45 vagy 60 literes változatban rendelkezésre álló integrált tárolónak 
köszönhetően a várakozási idő minimálisra csökken, akkor is, ha a vételezés 
egyidejűleg több ponton történik. A maximális kényelem érdekében a 
rendszer állandó hőmérsékleten tartja a szolgáltatott vizet.

FUNKCIÓ KIVÁLASZTÓ GOMB:
lehetővé teszi az üzemmód 
kiválasztását

MÓDOSÍTÓ GOMB:
lehetővé teszi a kiválasztott  
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Caricamento impianto, questa icona viene visualizzata insieme al codice anomalia A04

Termoregolazione: indica la connessione ad una sonda esterna

Blocco fiamma, questa icona viene visualizzata insieme al codice anomalia A01

Anomalia: indica una qualsiasi anomalia di funzionamento e viene visualizzata insieme ad un codice di allarme

Funzionamento in riscaldamento

Funzionamento in sanitario

Antigelo: indica che è in atto il ciclo antigelo

Funzione Preriscaldo attiva (acqua calda più veloce)

Temperatura riscaldamento/sanitario oppure anomalia di funzionamento

Rendszer feltöltése

Hőszabályozás

Lángblokkolás

Rendellenesség

Fűtési üzemmód
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HMV üzemmód

Fagymentesítés

Előmelegítés bekapcsolva funkció (gyorsabb melegvíz-előállítás)

Fűtés/HMV hőmérséklet vagy működési rendellenesség

Technológia - Termékcsalád
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Mivel Vállalatunk elkötelezett a gyártás, az esztétikai és méretbeli jellemzők, a műszaki adatok, felszerelések és 
tartozékok folyamatos tökéletesítése mellett, ezek változtatásnak lehetnek kitéve.

MŰSZAKI ADATOK

START START AQUA

Kazán modell 24 KI 24 BI 28 BI

Fűtési energetikai osztály C C C

HMV energetikai osztály B B B

Nyilatkozat szerinti terhelési profil XL XL XL

Égéstér nyitott nyitott nyitott

Tüzelőanyag MTN | LPG MTN | LPG MTN | LPG

Névleges hőterhelés kW 26,7 26,7 31,0

Névleges hőteljesítmény (80°–60°) kW 24,0 23,9 28,1

Csökkentett hőterhelés kW 10,7 10,4 14,0

Csökkentett hőteljesítmény (80°–60°) kW 9,1 8,7 12,32

HMV 

Névleges hőterhelés kW 26,7 26,7 31,0

Hőteljesítmény maximumon kW 24,0 23,9 28,1

Csökkentett hőterhelés kW 8,3 10,4 9,8

Hőteljesítmény minimumon kW 7,1 8,7 8,6

MTN HATÁSFOK

Hasznos hatásfok Pn max-on (80°–60°) % 89,8 89,6 90,5

Hasznos hatásfok Pn min-on (80°–60°) % 85,4 83,7 88,0

Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 47°) % 89,5 86,1 89,9

Égési hatásfok % 92,6 91,4 93,7

Felvett elektromos teljesítmény W 55,0 43,0 49,0

Tápfeszültség Volt-Hz 230-50 230-50 230-50

Védelmi fokozat IP X5D X5D X5D

FŰTÉS

Max. fűtési nyomás bar 3,0 3,0 3,0

Fűtési hőmérséklet tartománya °C 40–80 40–80 40–80

Membrános tágulási tartály kapacitása l 8,0 10,0 10,0

HMV ELŐÁLLÍTÁS (*)

Max. nyomás bar 6,0 6,0 6,0

Melegvíz-előállítás Δt+25 °C-kal l/perc 13,7 13,7 16,1

Melegvíz-előállítás Δt+30 °C-kal l/perc 11,5 11,4 13,4

Melegvíz-előállítás Δt+35 °C-kal l/perc 9,8 9,8 11,5

Áramlásszabályozó l/perc 10,0 11,0 13,0

HMV hőmérséklet-tartomány °C 37–60 37–60 37-60

HMV minimum hozam l/perc 2,0

CSATLAKOZÁSOK 

Gázbekötés ø 3/4'' 3/4’’ 3/4’’

HMV belépés - kilépés B/K ø 1/2'' 1/2’’ 1/2’’

Rendszer – előremenő/visszatérő RE/RV ø 3/4'' 3/4’’ 3/4’’

FÜSTGÁZ ELVEZETÉS

Kéménycsatlakozás ø 130,0 130,0 140,0

MÉRET ÉS SÚLY

A kazán méretei (MaxSzéxMé) mm 740x400x332 940x600x450 940x600x450

Kazán nettó tömeg kg 28,0 54,0 58,0


