Ezt továbbítsd a Megrendelı felé!

Alkon
kondenzációs gázkazán család, TOP kategória
Al, mert a kazántest alumínium-szilícium-magnézium ötvözető öntvény, olyan mint egy autó motorblokkja, így a
rozsdafolt kizárva, ezért a kazántestre 5 év a garancia, és kon, mint kondenzációs, így született meg, hogy a márkanév: Alkon.

Ezt továbbítsd a Megrendelı felé!

Cserélje le kazánját Unical kazánra!
Ha a téli főtésre Ön eddig 3000 m3 gázt használt el,
akkor velem megtakaríthat 900...1500 m3 gázt !!! Nem viccelek !!!
Szia! Én egy Unical kazán vagyok! Velem 30...50 %-kal, azaz tetemesen csökkentheted a főtési költségeidet!
A nevem Alkon ’09 R 18.
A 18 kW...900 kW közötti Unical kazánok közül a legkisebb kondenzációs gázkazán vagyok.
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Ki tudok főteni kb. 250 m -es új épületet, vagy kb. 200 m2-es 80-as években épült Porotherm 36-ból épült épületet, vagy
kb. 100 m2-es kismérető téglából épült régi 50 éves házat. És melegvizet is tudok termelni, ha a főtési elıremenıben egy Tidomot a visszatérıben pedig egy váltószelepet alkalmaznak és egy indirekt bojlert kötnek közéjük.
Az én ötvözetem kb. olyan, mint egy korszerő autó motorblokkja, azaz alumínium-szilícium-magnézium ötvözető öntvény vagyok
(ezt jelzi a nevem is, mert Al, mint alu ötvözet és kon, mint kondenzációs, tehát Alkon) így a rozsdafolt kizárva (hiszen egy
korszerő motorblokkon sem látunk rozsdafoltot soha), emiatt a kazántestre 5 év a garancia!
Te tudod-e, hogy a hagyományos gázkazánok füstgázhımérséklete a kazántestbıl kilépve kb. 2000C, így ezek a forró füstgázok
lépnek be a füstcsonkba, sajnos sok-sok hıvel együtt. A hagyományos kéményes kazánoknál a füstcsı csak azért nem érezhetı
forrónak, mert a füst-ernyıbe sok-sok levegı is beszívódik a kémény huzata által. Én viszont, mint Alkon...18 kazán, még a
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kazántesten belül felhasználom a füstgázok hıjét, így a tfüst = 70 C-nál hővısebb!!!!!, és emiatt a füstgáz vízgıztartalma
kicsapódik (azaz lekondenzálódik). Ezért hívnak kondenzációs kazánnak! A lényeg, hogy rengeteg hıt kinyerek a füstgázokból is!

Az én modulációs tartományom, tehát az automatikus szabályozási sávom 4,2 kW ... 18 kW közötti,
legnagyobb rokonom pedig a SuperModulex 900, amely 24 kW (nem elírás) ... 900 kW között modulál!

Tud ilyet még valamelyik versenytársam?
(A fejlesztések 2000-ben kezdıdtek holland – német – itáliai koprodukcióban.)
És tudod-e, hogy nekünk, mármint kazánoknak, a téli félév magyar idıjárási körülményei között igen sokszor csak 1/3-ad, 1/4-ed
teljesítményen kell mőködnünk? Én 4,2 kW-ig le tudok szabályozni !!!!!
De több neves versenytársam csak 7 kW-ig!
İk tehát 1/3-ad teljesítmény igény alatt csak ki-be kapcsolásokkal tudnak manipulálni??? Talán pazarolnak???
Képzeld el a következıt! V és U egy-egy robot autó. Mindkettı autópályán halad.
V olyan módszerrel közlekedik, hogy fél órát hajt 260 km/h sebességgel, majd fél órát pihen, majd fél órát megint dönget 260-al,
és így tovább.(Mintha egy kondenzációs gázkazán nagy teljesítményen járna fél órán át, majd fél óra üzemszünet következne, aztán
megint fél óra gázégetés nagy teljesítménnyel, stb.) Szóval ki-be kapcsolgatással manipulál.
És most nézzük az U robotot.
U 130 km/h-val halad, azaz szabályozottan de folyamatosan (mintha egy kondenzációs kazán alacsony hımérsékleten járna, mert
van külsı idıjárástól függı szabályozója és képes járni picike teljesítményen is!!!).
Kérdés: Melyik robot autó volt energiatakarékosabb?
Ugye a válasz egyértelmő?
Az U !
U mint Unical!

Szóval nálunk,, kazánoknál,, nem az a lényeg hogy nagy teljesítménnyel és magas hıfokon mőködjünk,
hanem éppen ellenkezıleg!!! Az a lényeg, hogy minél alacsonyabb főtési kW teljesítményig tudjunk
automatikusan leszabályozni, és közben a mőködési hımérsékletünk is egyre alacsonyabb legyen, és a
füstgázokat is minél jobban lehőtsük, hogy azokból is sok-sok hıt kinyerjünk.
Persze van nálam olcsóbb kazán is a piacon, de nézd meg, hogy a konkurenciám tudja-e a következıket?
Én, mint Alkon kazán, azért tudok kevesebb gáz elégetésébıl is több hıt kinyerni, mert ha a külsı idıjárás melegszik
(-200C...-150C... -50C... +20C... +70C és így tovább), akkor:
1. automatikusan egyre kisebb kazánhımérséklettel mőködök, mert gyárilag bennem van a külsı idıjárástól függı szabályozó,
csak ki kell rakni az É-i falon kívülre egy 3 eFt-os É-i szondát,, és rám csatlakoztatni,
2. és egyre kisebb teljesítményre (4,2 kW-ig) automatikusan le tudok szabályozni
(tehát nem ám ki-be kapcsolgatok, tehát nem ám pazarolok –50C felett, azaz kb. 8 kW alatt)
3. és a füstgázokat is jobban lehőtöm, (tfüst – tkörnyezet) maximum 500C lesz, tehát sok-sok hıt kinyerek a füstgázokból is!
Szóval TOP kategóriába tartozom! A mőködés a lehetıségek korlátait súrolja. Lásd a www.unical.hu honlapon!

Nooos! Mit szólsz hozzám? Válassz Unical-t! Ez világszínvonal!
fali gázkazán választék:
18 főtı/Combi, 24 főtı/Combi, 24 Bojleres, 28 Combi, 35 főtı/C/B, 50 főtı, 70 főtı (és álló kazánok 32 MW-ig)
min. teljesítmény 4,2 kW
4,2 kW
4 kW
5,4 kW
6,7 kW
9 kW
9 kW
Vagy válassz az Unical fatüzeléső kazánok közül!
Lásd a www.unical.hu honlapon is!
Üdv: Homor Miklós, épületgépész és tanácsadó, mobil: 30/ 348-3417
Unical kondenzációs kazánok (3,2 kW...32 MW) képviselete
Építéstudományi Egyesület (ÉTE) Fejér megyei vezetıségének tagja
Magyar Épületgépészek Szövetsége Fejér megyei alelnöke
Megújuló Energia Hasznosítása (NAPenergia) szakértı

Vegye fel a kapcsolatot az Önhöz legközelebbi Unical értékesítıvel, lásd a honlapon a „kereskedık és ...” sor mögött !

Hozzám, az Alkon ’09 R 18-hoz tehát indirekt bojler is köthetı!
Az Alkon ’09 C 18 és C 24 és 28C és 35C kombi falikazánokat pedig lehet használni
- csak-főtı kazánként is,
- kombiként is,
- komfortfokozatú kombiként is,
- de még HMV tároló is köthetı rájuk (igen, a kombira tárolót lehet kötni, akár a régi gázbojlert, vagy villanybojlert is,
lásd a honlapon a 7. tervmintában)!

