
Doar 47 cm
În anul 2005 cu modelul ALKON 50 şi în anul 2006 cu ALKON 
70, Unical a anticipat tendinţa generatoarelor murale de putere cu 
condensare. Astăzi, cu modelul ALKON 140 şi versiunea de 115 kW, 
Unical prezintă două noi “Power Optimized Boilers”.
• Compacte, doar 47 centimetri profunzime, 76 lăţime şi 128 înălţime!
• Puternice: până la 136 kW şi 117 KW (în condensare)
• Randament: până la 104,3% 
• Flexibile, raport de modulare egal cu 1:13 
• Fixate pe o structură portantă din metal pentru a uşura sarcina de pe 

pereţi (nu întotdeauna adecvate destinaţiei) şi, de asemenea cu suport 
amplasare pe sol (optional)

• Accesorizate: pentru a satisface instalaţiile mai complexe. 
Derivate de la două modele “speciale”: cuprinde toate calităţile 
inovaţiei Unical rezumând totul într-un generator modular echipat cu:
 o baterie cu 2 schimbătoare de căldură din aluminiu/siliciu/ 
magneziu cu tratament de anodizare împotriva coroziunii pe 
partea gazelor de ardere

 2 pompe modulante
 evacuare gaze de ardere unificată
 sistem electronic HSCP programabil, expansibil şi comandat de la 
distanţă

 Low NOx (clasa 5 conform EN 15420) 
 Twin safety switchs (funcţionare de urgenţă care poate fi activată)
 omologare în banda de putere pentru a se adapta fiecarui utilizator 
 atenţie maximă la mentenabilitate.

ALKON 115 şi 140 ocupă segmentul de generatoare capabile 
să satisfacă exigenţele parcului imobiliar reprezentat de clădiri de 
dimensiuni medii, precum condominii (de la 6/10 şi mai multe 
unităţi), clădiri industriale, artizanate şi clădiri destinate comunităţii, 
pentru care trebuie oferite soluţii cu economisire de spaţiu şi cu 
impact ambiental redus (sonor şi emisiv). 
Acestea se deosebesc, de asemenea, prin rapiditatea punerii în 
funcţiune fiind gata de utilizare.

ALKON 115-140
MODELUL ALKON 115 140

putere
utilă
nominală
min./max.       

condensare kW 117÷11,5 136÷11,5

convențională kW 112÷10,5 131,6÷10,5

putere termică kW 115 135

η condensare la sarcină minimă % 104,3 104,3

clasa de eficienţă (Dir. CEE 92/42)

Grupuri: ventilator, vana de gaz modulanta, 
arzător premix

Pompe şi robineti de izolare
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   2 elemente termice complete şi care funcţionează, de asemenea, 
în mod singular dacă este necesar, controlate de plăcile electronice 
BMM (Burner Module Manager)

   2 schimbătoare de căldură din Al/Si/Mg cu un conţinut redus de 
apă, maxim pentru:

	 •	suprafeţele	umede	ale	schimbătorului,	egale	cu	100%	
	 •	eficienţă	asigurată	pentru	o	perioadă	lungă	de	timp, datorită lipsei       

   depunerilor
	 •	fiabilitate,	datorită	circulaţiei	optimizate	care evită suprasarcinile  

   termice (sonde NTC de control)
	 •		durabilitate,	rezultat	a	mai	multor	ani	de	experienţă metalurgică a 

companiei Unical
   2 arzătoare cu modulaţie premix Low NOx clasa 5, alcătuite din:

 • 2 ventilatoare cu control electronic a vitezei (40 Pa presiune 
disponibila)

 • electrovalve	duble	de	gaz	de	siguranţă cu raportul aer-gaz constant
	 •	combustie	radianta	(tesatura	metalica) cu iradiere (funcţionare  

   garantată până la 13 mbar de presiune gaz metan)
   2 pompe modulante (unul pentru fiecare element termic) cu 

protecţie împotriva îngheţului, împotriva blocării şi post circulaţie
   presostat de presiune minimă a apei din circuitul instalaţiei 
   predispunere electrică pentru conectarea la sistemul de siguranţe 

INAIL
   grupuri hidraulice opţionale care includ: 

	 •	Racord	predispunere	siguranţe	şi	accesorii
	 •	Presostat	diferenţial	de	control	a	circulaţiei	apei	
	 •	Sistem	de	racordare	hidraulică
	 •	Separator	hidraulic

   kit	de	transformare	din	metan	în	GPL	opţional

Puncte	forte

1
KIT DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ 
INAIL
cod 00361316 
Alcătuit din:
Robinet INAIL 3 căi 1/2”, 
tub amortizare manomentru INAIL, 
termometru INAIL cu teaca G ½”, 
racord suplimentar G ½”, presostat 
de minim cu rearmare manuala 0,5- 
1,7 bar, presostat de siguranta INAIL 
1-5 bar G1”, termostat de imersie 
INAIL 100C, teaca control INAIL 
G1/2”L=100, racord T/M ½”, supapa 
de siguranta 5 bar. Nu include ma-
nometru..
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Kit SEPARATOR HIDRAULIC
cod 00361976  

1

Kit COLECTOARE 
pentru ALKON 115-140 
cod 00362810  

2

Kit SUPORT  
pentru ALKON 115-140  
(livrat standard) 
cod 00362804  

4

Kit PRESOSTAT   
DIFERENŢIAL 
cu racorduri  
cod 00362803  
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Panoul de comandă electronic/termoregulatorul de bord 
HSCP (Heating System Control Panel), dotat cu display 
LCD cu iluminare din spate şi buton de selectare, permite 
accesul la diferite meniuri.
Funcţiile de termoreglare permit:
 programarea orară săptămânală până la un maxim de 12 
circuite de încălzire complet independente (opţionale) şi a 
unui acumulator de apă caldă

 programarea orară a diferitelor tipuri de activităţi
 posibilitatea controlării pompei de recirculare a apei calde de 
consum

 funcţia anti-legionella atât pe boiler cât şi pe circuitele 
secundare cu accesorii speciale.

Gestionarea zonelor de încălzire şi, în general, a tuturor 
tipurilor de sarcini, are loc prin intermediul plăcilor 
multifuncţie opţionale, SHC (Slave Heating Controller), 
pentru circuitele care utilizează CH, DHW şi resurse auxiliare 
(relee temporizate, acumulatori pentru instalaţii solare etc.), 
astfel fiind atinse exigenţele utilizatorului/instalaţiei 
justificând performanţele şi bugetul.

Control de la distanţă

În mod alternativ, sunt disponibile două standarde diferite de 
comunicare:
  eBUS şi Modbus, destinate conectării la diferite 
echipamente de control. Datorită acestora este posibilă 
controlarea de la distanţă a informaţiilor de funcţionare 
a tuturor dispozitivelor conectate, inclusiv vizualizarea si 
resetarea alarmelor la distanta.

La bord sunt prezente, de asemenea, comutatoarele şi	siguranţele	
de	activare	şi,	respectiv,	de	protecţie a celor 2 elemente termice.
Datorită plăcii de interfaţă BCM (Burner Control Manager) 
este disponibilă predispunerea pentru controlul cu semnal de 
0-10 volţi pentru a putea regla puterea de la o sursă externă. 
Precum şi conexiuni pentru:
•	sonda	externă
•	controlul	pompei	cu	modulaţie	şi	a	pompei	ON/OFF
•	portul	Modbus
•	contactul	de	alarmă.

Panou HSCP

Vedere care evidenţiază 
nealinierea dintre cele 2 elemente termice 
care facilitează intervenţiile de întreţinere

Modulare	la	pătrat
Configurarea specială a sistemului de modulare prevede repartizarea puterii 
pe 2 elemente termice până la sarcina minimă posibilă egală cu 10,5+10,5 
kW pentru obţinerea eficienţei maxime. Dacă puterea necesară coboară, unul 
dintre elementele termice se opreşte automat şi este prezentă funcţionarea în 
modulaţie a celui de-al doilea element de 20,5 kW până la 10,5 kW.  
Cu un raport de modulaţie optim egal cu 1:13! 
Şi nu numai. Controlul electronic sofisticat combină, la variaţia puterii, 
variaţia debitului pompelor asigurând:
•	 creşterea	capacităţii	de	condensare	datorită	reducerii	temperaturii	de	retur	şi	a	
menţinerii	gradientului	termic	constant

•	 reducerea	consumului	electric	datorită	motoarelor	pompelor	dotate	cu	control	
electronic.

Întreţinere	uşoară
Aşezarea celor 2 elemente termice, permite accesul uşor la toate componentele 
în caz de întreţinere extraordinară. În cazul întreţinerii ordinare, simplifică şi 
reduce timpul de intervenţie, atât pentru curăţarea schimbătoarelor de căldură 
cât şi pentru verificarea dispozitivelor de aprindere şi control a flăcării.

Sistem	electronic	personalizat



Unical declină orice responsabilitate pentru posibile inexactităţi apărute din cauza erorilor de transcriere sau de tipărire. De asemenea, îşi rezervă 
dreptul de a aduce propriilor produse acele modificări pe care le va considera necesare sau utile, fără a aduce prejudicii caracteristicilor esenţiale.

Dimensiuni	şi	date	tehnice

Legendă:
R - Retur instalaţie de încălzire G 2’’
M - Tur instalaţie de încălzire G 2’’
G - Intrare gaz G 1’’

Svs   - Evacuare supapă de siguranță
Scond - Evacuare condensat DN 32

MODEL ALKON 115 ALKON 140

Puteri 

PUTERE UTILĂ Nominală max. / min. în CONDENSARE kW 117 / 11,5 136 / 11,5

PUTERE UTILĂ Nominală max. / min. kW 112 / 10,5 131,6 / 10,5

PUTERE TERMICĂ max. / min. kW 115 / 11 135 / 11

Eficienţă

CLASA DE EFICIENŢĂ (directiva CEE 92/42)

RANDAMENTUL LA PUTERE NOMINALĂ % 97,4 97,5

RANDAMENTUL LA PUTERE MINIMĂ în CONDENSARE % 104,3 104,3

RANDAMENT la 30% din sarcină ÎN CONDENSARE % 105 105

RANDAMENTUL COMBUSTIEI la sarcină nominală / redusă % 97,4 / 98,3 97,5 / 98,3

PIERDERI PRIN MANTA min. / max. % 0,04 / 3,2  0,02 / 3,2

Ardere

CO2 (putere min. / max.) % 9-9,2 9-9,1

CO la 0% de O2 (min. / max.) mg/kWh 50/131 49/139

NOx (valoare ponderată conform EN 15420) mg/kWh 68 68

PRODUCŢIE max. CONDENSAT kg/h 18,5 21,8

Clasa de NOx 5 5

CATEGORIA APARATULUI (Tipul B) II2H3P II2H3P

Încălzire

TEMPERATURA DE FUNCŢIONARE ÎN ÎNCĂLZIRE min. / max. °C 25 / 85 25 / 85

PRESIUNEA CIRCUITULUI DE ÎNCĂLZIRE min. / max. bar 0,5-6 0,5-6

DEBITUL MINIM AL CIRCUITULUI DE ÎNCĂLZIRE Δt 35°C l/h 3317 2826

Greutate

GREUTATE NETĂ kg 150 150

Alimentarea cu energie electrică

PUTERE MAXIMĂ ABSORBITĂ (cu pompă cu modulaţie) W 560 560

TENSIUNE DE ALIMENTARE/FRECVENŢĂ V/Hz 230 /50 230 / 50

CONŢINUTUL DE APĂ l 10 10

GRADUL DE IZOLARE IP X4D X4D

VEDERE FRONTALĂ

VEDERE DE JOS

VEDERE LATERALĂ VEDERE DE SUS
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