
Δπίηνηρνο ιέβεηαο αεξίνπ ζπκπύθλωζεο ηεο ζεηξάο VIVADENS MCR-P 

 Από 5,4 έωο 30,9 Mcal/H ή από 6,3 έωο 35,9 kW 
 Με ηδαληθέο εμωηεξηθέο δηαζηάζεηο: 670x400x300mm 
 Πξνξπζκηζκέλνο γηα ρξήζε κε θπζηθό αέξην θαη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο 

γηα ιεηηνπξγία κε πξνπάλην (απαηηείηαη ΚΙΤ πξνπαλίνπ κε επηινγή ή 
εηδηθόο θαπζηήξαο πξνπαλίνπ γηα MCR 34/39 MI) 

 Παξαδνηένο θαη' επηινγή κε νξηδόληην ηεξκαηηθό ή θάζεην ηεξκαηηθό θαπλαγωγνύ 
( C13X, C33X, C93X) 

 Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε θακηλάδα (Β23P, C53, C43) 
 Βαζκόο απόδνζεο έωο 109% 
 Χακειέο εθπνκπέο ξύπωλ: ΝΟx<70 mg/kWh 
 Αλνμείδωην ζώκα ιέβεηα κε δπλαηόηεηα αλαινγηθήο ξύζκηζεο από 25 έωο 100% 

θαη αλνμείδωην ελαιιάθηε εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα δεζηό λεξό ρξήζεο 
 Με ειεθηξνληθή αλάθιεμε θαη έιεγρν θιόγαο κε ηνληζκό 
 Αλεκηζηήξαο κε εηδηθά ρακειή ζηάζκε ζνξύβνπ (ερναπνξξνθεηήο) 
  Πιήξωο εμνπιηζκέλνο ιέβεηαο: θπθινθνξεηή ζέξκαλζεο, δνρείν 

δηαζηνιήο (εθηόο ηνπ MCR-P 34/39 MI), απηόκαην εμαεξηζηηθό, απιόο θαη 
εύρξεζηνο πίλαθαο ειέγρνπ. Με δπλαηόηεηα εθαξκνγήο εηδηθήο βάζεο 
ηνπνζέηεζεο (κε επηινγή) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αποδόζεις       

Ωθέλιμη ιζσύρ ζηοςρ 40/30°C 
kW 6,3 - 25,0 

Mcal/hr 5,4 - 21,7 

Oνομαζηικη ιζσύρ ζηοςρ 80/60°C 
kW 27,4 

Mcal/hr 23,6 

Βαθμόρ απόδοζηρ θοπηίος 

100% & 70°C % 98,3 

100% & 30°C % 104,4 

30% & 30°C % 108,7 

Παποσή νεπού για ΔΤ=20°Κ   m³/hr 1,03 

Ελασίζηη ωθέλιμη ιζσύρ (θέπμανζη και ΖΝΧ) kW 9,3 

Τεχνικά χαρακηηριζηικά     

Διαθέζιμο μανομεηπικό ζηο κύκλωμα ηηρ 
θέπμανζηρ 

mbar >250 

Πεπιεκηικόηηηα ζε νεπό   Lit 1,8 

Παποσή αεπίος 
Φςζικό αέπιο m³/hr 2,96 

Πποπάνιο m³/hr 1,15 

Θεπμοκπαζία καςζαεπίων 
(80/60°C) 

  °C 95 

Ροή μάζαρ καςζαεπίων   kg/hr 10 - 47 

Παποσή για ΔΤ=35°Κ   Lit/hr 612 

Πίεζη εξόδος καςζαεπίων Pa 100 

Μεγίζηη θεπμοκπαζία λειηοςπγίαρ °C 90 

Μεγίζηη πίεζη λειηοςπγίαρ bar 3 

Οπιο θεπμοζηάηη αζθαλείαρ °C 110 

NOX Class      5 

Δείκηηρ πποζηαζίαρ   IP IPX4D 



Διαηάξη καμινάδαρ     
B23P, C13X, C33X, 
C93X, C53, C43X, 
C83X 

Καθαρές διαζηάζεις και βάρη     

Διαζηάζειρ (LxDxH)   mm 
400 x 300 x 
741 

Βάπορ   Kgr 31 

 


