
KON B oferă o nouă formă de confort.
În structura sa se regăsește platforma tehnologică 
KON, integrată“rezervorului de acumulare” de 60 litri 
superfast, din oţel INOX AISI 316 L.
Este concepută pentru a garanta dușuri confortabile, 
oferind o temperatură constantă și pe o perioadă 
îndelungată, fără a simţi “variaţii” cauzate de 
activarea altor utilizări.
Cu temperatura în rezervor de 70°C se dispune de 

amestecată cu apă rece, oferind astfel peste 195 litri 
în primele 10 minute cu ∆t 25K. Furnizarea de apă 
după golirea boilerului continuă prin a se menţine 
constant la 45°C în timp.
Utilizatorul va putea alege evident temperatura apei 
furnizate, utilizând comanda aferentă de la panou.
Pregătirea boilerului are loc în aprox. 10 minute la 
rece și reumplerea, începând de la 45°C,
în mai puţin de 6 minute.

permite funcţionarea la temperatură ridicată 
și scăzută cu prioritate diferenţiată, împreună 
cu excelentul grup schimbător-condensator de 
preamestec, asigură viteză de punere în funcţiune a 
instalaţiei de încălzire și o economisire crescută.

O atenţie specială a fost de asemenea acordată
reducerii emisiilor sonore, precum și izolării 
boilerului pentru a evita dispersii inutile.
Sistemul de prioritate apă caldă se bazează pe 
mult-testatul ansamblu cu vană cu 3 căi
electrică, prevăzută în seria “rapidă”.

NOUA FORMĂ A CONFORTULUI

KON BKON B
NOU

MODEL KON B 28

putere utilă min/max (condensare) kW 4,56 ÷ 28,5

putere utilă min/max (tradiţional) kW 4,2 ÷ 27

raport de modulare 1:6,3

Putere termică  kW 28

η la 30% din încărcătură % 108,2

PRODUCŢIE A.C.M. CONTINUĂ
(cu ∆t 25K amestec apă) l/min. 16,1*

clasă de randament (Dir. CEE 92/42)

emisii (EN 397 - 483) Low NOx Clasa 5

 

*cu regulator de debit
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 Schimbător-Condensator
 din aluminiu/siliciu/magneziu

 Arzător cu preamestec total cu raport constant de 
ardere, cu valvă gaz electropneumatică şi ventilator 
modulant

 Boiler de 60 litri “superfast” din oţel inox cu sistem de 
comutare debit pentru randament maxim, poate fi 
inspectat, prevăzut cu anod de magneziu 

 Grup hidraulic integrat alcătuit din:
- Pompă modulantă: încălzire şi prioritate apă caldă 

menajeră (umplere boiler) cu sistem antiblocare, 
dotată cu purjor automat integrat

- Valvă cu 3 căi electrică de prioritate pentru umplere 
boiler 

- By-pass diferenţial automat

 Panou electronic de bord ce poate fi deplasat pe 
verticală pentru a facilita conexiunile electrice şi 
întreţinerea, este dotat cu 2 butoane de selecţie şi 
hidrometru

 Guri de admisie pentru termostat on/off, termostat 
modulant, sondă externă

 Aprindere şi control electronic al flăcării 
monoelectrod

 Pompă de circulare modulantă în funcţie de cererea 
de putere, cu eficienţă ridicată, gestionată de 
electronica de bord conform Directivei Erp din 2015

 Supapă de siguranţă 3 bari
 Termostat limită de siguranţă
 Senzor de temperatură de tur
 Senzor de temperatură de retur
 Senzor de temperatură apă caldă menajeră (în boiler)

Dispozitive principale

Economisire prin
condensare
KON B este dotată cu un “motor în condensare” modulant. 
Dotat cu sinergii constructive puternice, KON B sintetizează 
aspectele seriilor din gama superioară a  "Şcolii Unical", de 
exemplu schimbătorul de căldură primar
din Al/Si/Mg cu conţinut scăzut de apă.
Mecanismul original de inspecţie rapidă a părţilor vitale 
ale sistemului de ardere împreună cu ansamblul de 
electronică testat minuţios şi actualizat şi sistemul de 
preamestecare comandat electropneumatic deja în uz pe 
alte game permite performanţe care fac din acest produs 
protagonistul produselor din segment, permiţând o 
economisire sensibilă a combustibilului.
Datorită boilerului de 60 litri KON B depăşeşte confortul 
deja oferit de centralele “rapide”, stabilind standarde înalte 
de performanţă.
Soluţia ideală pentru consumatorul exigent, ce îmbină 
tehnologii înalte de recuperare a energiei electrice cu 
instalaţii complexe (înaltă/joasă temperatură), atât în 
instalaţiile de înlocuire cât şi în construcţiile noi cu impact 
redus asupra mediului.
KON B este un produs de top marca Unical.

Modulare amplă
a puterii 
Această dotare permite determinarea, graţie termostatului 
şi senzorilor prevăzuţi, a puterii  
instantanee necesare corecte, reducând fenomenele de 
pornire/oprire responsabile de consumurile ridicate.
Omologarea pe grupuri de putere (Range Rated) oferă 
oportunitatea de a fixa puterea furnizată, potrivind-o 
cerinţelor instalaţiei.
Sistemul “ANTIFAST” reduce ulterior ciclurile de aprindere 
şi stingere, optimizând randamentul şi costurile. Este vorba 
de un retarder electronic de aprindere ce se activează după 
stingerea centralei, odată atinsă temperatura.
Avantaje:
- Rapiditate de punere în funcţiune la aprindere.
- Reducerea ciclurilor aprindere-stingere cu reducerea 
 consumurilor şi a uzurii componentelor.
Apă sănătoasă datorită funcţiei antilegionella:
cel mai util program electronic automat
prevede, la fiecare 186 ore, un ciclu la temperatură ridicată
(70°) care “sterilizează” boilerului, împiedicând orice 
proliferare bacteriană.

 Gestionare 2 zone: temperatură 
 ridicată/scăzută cu prioritate 

diferenţiată
 Antiblocare pompă
 Post-circulare pompă
 Antilegionella
 Antifast
 Servicii speciale pentru reglare şi 
calibrare conform normelor în vigoare

 Reglare putere termică max în funcţia 
încălzire

 Vizualizare blocare din lipsă flacără şi 
diagnoză cu semnalare alfanumerică 
a anomaliilor prin afişajul LCD mare 
cu iluminare de fundal (power safe), 
multifuncţional

 Reglare în modul încălzire 30 - 85°C
 Reglare în modul apă caldă menajeră 
25 - 65°C

 Dispozitiv electronic de protecţie anti-
îngheţ 

Funcţii principale:

Fereastră largă de vizitare amplasată pentru
verificarea imediată a componentelor interne
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În interiorul boilerului
 Capacitate de 60 litri a rezervorului de acumulare, flanşat 
integral, uşor de inspectat şi izolat cu polistiren cu auto-
stingere.

 Oţel INOX AISI 316 L
 Dispunerea serpentinei apă-apă în 2 spirale concentrice ce 
pot fi extrase, amplasate în partea inferioară a boilerului. 
Se obţine astfel schimbul termic maxim cu apa rece intrată, 
injectată de un comutator de debit special, care reduce 
turbulenţele în zona superioară unde are loc preluarea apei 
calde

 Lungimea serpentinei primare: 13 metri
 Suprafaţa de schimb: 0,85 m2

 Timp de umplere de la 12 la 74°C: aprox. 10 minute
 Robinet de golire
 Anodul de magneziu protejează integritatea boilerului 
împotriva paraziţilor frecvenţi şi îi confirmă garanţia

 de 5 ani.
BOILER IZOLAT 60 lt

Tub prelevare apă caldă

Anod de sacrificiu

VAS DE EXPANSIUNE
APĂ CALDĂ MENAJERĂ 3 lt
(2,5 bari preumplere)

Schimbător primar exclusiv din 
Al/Si/Mg
Acesta este realizat dintr-un aliaj special din Aluminiu/
Siliciu/Magneziu care îi asigură eficienţa şi rezistenţa atâta 
timp cât este garantat de Unical pe o perioadă de 5 ani.
Datorită configuraţiei de schimb de căldură intern 
sunt atinse randamente de până la 108,2% în regim de 
condensare care, pentru utilizator, reprezintă o economisire 
semnificativă şi impact foarte redus asupra mediului, pentru 
utilizarea optimă a combustibilului

Arzător de preamestec modulant
Comandat electropneumatic şi având un raport constant 
de ardere, arzătorul tip “Flat” asigură o durată îndelungată 
datorită solicitărilor termice şi mecanice scăzute şi o 
nedegradabilitate fizică a ţesutului din fibră FeCrAlloy, pe 
lângă o propagare ideală a căldurii prin iradiere, datorită 
structurii capabile să dezvolte o flacără destul de blândă şi 
luminoasă.
Acesta este de asemenea Low NOx (clasa 5 conform EN 297 
şi EN 483).
Deblocarea “Quick release” a plăcilor, permite îndepărtarea 
completă a sistemului de combustie.

Electrovalva pneumatică de gaz şi ventilatorul, ambele 
modulante, se disting prin dimensiunile limitate.
Avantaje:

 compactitate şi emisii acustice reduse
 plajă largă de modulare 1:6,3
 siguranţă absolută în exerciţiu, asigurată de lipsa 
turbulenţelor

Vana este proiectată pentru a compensa fluctuaţiile 
de presiune a gazului prezente în reţele, precum şi 
pentru a stabiliza presiunea de alimentare, independent 
de presiunea de aspirare generată de ventilatorul de 
preamestec. Uşor reglabilă, asigură un amestec aer/gaz 
precis de ardere pentru a garanta standarde ridicate de CO2 
şi pentru a favoriza condensarea 
cu cele mai scăzute niveluri de CO şi NOX.
Pe scurt, monoblocul se pretează
unei întreţineri uşoare 
şi accesibilităţii.

Pompă de circulare modulantă
cu purjor 
Reprezintă vârful tehnologiei în standardul deeficienţă 
ridicată. În conformitate cu directiva ErP din 2015,
cu un consum sub 1W în stand-by şi doar 45W
în funcţionarea la maxim, datorităamplei capacităţi de 
modulare, în baza cererii termostatului de ambient şi a 
temperaturilor 
 
detectate de senzorii situaţi în circuitul de tur/retur, 
pompa modulează automat puterea centralei în funcţie 
de cerinţele instalaţiei.
La pregătirea de către boiler a apei calde menajere, 
participă în mod pozitiv la scurtarea timpilor şi
la reducerea pornirilor şi opririlor arzătorului.
Fiind foarte compact şi silenţios, se integrează perfect cu 
supapa de siguranţă, cu bypass-ul reglabil şi cu robinetul 
de golire. 

Tehnologia de construcţie prin 
turnare sub presiune, subliniază 

nivelul tehnologic foarte ridicat atins

DIAGRAMA DEBIT-PRESIUNE HIDRAULICĂ POMPĂ DE CIRCULARE MODULANTĂ

POMPA DE CIRCULARE
MODULANTĂ
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KON B 28

PUTERE UTILĂ în CONDENSARE min/max kW 4,56÷28,5

PUTERE UTILĂ min/max kW 4,2÷27

PUTERE TERMICĂ FOCOLARĂ kW 4,4÷28

RANDAMENT UTIL NOMINAL ÎN CONDENSARE % 101,9

RANDAMENT UTIL LA 30% DIN ÎNCĂRCĂTURĂ ÎN CONDENSARE % 103,7

RANDAMENT UTIL LA ÎNCĂRCĂTURĂ NOMINALĂ % 95,86÷96,33

RANDAMENT UTIL LA 30% DIN ÎNCĂRCĂTURĂ % 93,3÷108,2

CLASĂ DE RANDAMENT (directiva CEE 92/42) HHHH

EMISII (EN 297-483) Low NOx Clasa 5

CO2 % 9,5/9,5

DEBIT MINIM AL CIRCUITULUI DE ÎNCĂLZIRE (Dt 20°C) l/min 3

PRESIUNEA ÎN CIRCUITUL DE ÎNCĂLZIRE bar 0,5 / 3

CAPACITATE VAS DE EXPANSIUNE l 10

CAPACITATE VAS DE EXPANSIUNE ACM l 3

CAPACITATE BOILER l 60

PRESIUNE CIRCUIT APĂ CALDĂ MENAJERĂ bar 0,5 / 8

PRODUCŢIE A.C.M. CONTINUĂ (cu Dt 25K amestec apă) l/min 16,1

SURSA DE ENERGIE ELECTRICĂ tensiune/frecvenţă V-Hz 230 / 50

PUTEREA ELECTRICĂ MAXIMĂ ABSORBITĂ W 86

INDICE DE PROTECŢIE IP X4D

MASĂ NETĂ kg 70,5

Ţevi evacuare gaze arse (opţional)
SISTEME COAXIALE Ø 60/100 (PP)

  Kit “A” ţevi coaxiale evacuare
  Ø 60/100 mm
  alcătuit din:
  cot 90° coaxial,
  tub aspirare/evacuare 80 cm

  cod. 00362222

SISTEME CU ŢEVI DUBLE
ASPIRARE EVACUARE Ø 80 (PP)

  Kit “B” ţevi evacuare duble Ø 80/80
  alcătuit din:
  2 coturi 90° rază largă,
  kit dublare, 
  terminal de evacuare 1 m,
  terminal de aspirare 95 cm,

  cod. 00362232

  SISTEM DUBLARE KON
  cu colier adaptor

  cod. 00362233

SISTEME COAXIALE Ø 80/125
(ALUMINIU)

  KIT ADAPTOR ŢEVI EVACUARE
  COAXIALE Ø 80/125

cod. 00361334

  RACORD CU FLANŞĂ
  COAXIAL VERTICAL Ø 60/100

  cod. 00362755

Vista dall’alto Vista da sotto

Dimensiuni

Date tehnice

Accesorii de serie
Centrala este furnizată printre altele, însoţită de:

 Şablon de pre-fixare a racordurilor din foaie de metal, 
ce poate fi comandat si separat (cod. 00363171).

 Pompă de circulare modulantă x 1
 Dibluri pentru fixare centrală x 4
 Vas de expansiune circuit apă caldă menajeră de 3 l 
(montat)

Accesorii (opţional)

Pentru informaţii 
suplimentare referitoare la 
accesorii (pentru evacuare 
gaze arse, conexiuni 
hidraulice) compatibile 
cu seria KON B, consultaţi 
pagina web www.unical.eu

CRONOTERMOSTAT
GA 240

Cod 00362968

CRONOTERMOSTAT
REGOLAFACILE
ON-OFF

Cod 00362905

COMANDĂ LA DISTANŢĂ
SIM-CRONO P
cu programare săptămânală

Cod 00362904

SONDĂ EXTERNĂ 
Cod 00362077

COMANDĂ LA DISTANŢĂ
REGOLAFACILE 
cu programare săptămânală
Cod 00361971

Unical neagă orice răspundere 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 afecta caracteristicile esenţiale.

AG S.p.A.  46033 casteldario - mantova - italia - tel. 0376 57001 (r.a.) - fax 0376 660556 - info@unical-ag.com - www.unical.eu 
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