
K O T L I
90-300 TALNI KONDENZACIJSKI KOTLI 

Zahvaljujoč zelo dobremu in korozijsko odpornemu prenosniku 
toplote iz aluminijeve zlitine so pri talnih plinskih kondenzacijskih 
kotlih Weishaupt Thermo Condens GB ustvarjeni nujni pogoji za 
dolgotrajno in varčno delovanje.

Toplotni prenosnik ima optimalno zasnovo tako po vodni kot 
dimni strani, aluminij kot eden najboljših prenosnikov toplote pa 
poskrbi za visok normni izkoristek. Poleg tega je telo kotla dodatno 
obloženo z montažno izolacijo za zmanjšanje toplotnih izgub v 
času delovanja kotla. S pregrado v dimovodnem priključku se 
kondenzatu iz dimovoda prepreči vstop v toplotni prenosnik. S tem 
je zagotovljena dolga življenjska doba toplotnega prenosnika, saj 
je kondenzat iz dimovoda zaradi vrednosti pH škodljiv za toplotni 
prenosnik.

TEHNOLOŠKE NOVOSTI

TALNIKONDENZACIJSKI
KOTLI S TOPLOTNO MOČJO 
90-300 kW 
LOGIČNO NADALJEVANJE USPEŠNE SERIJE 

Weishauptovi talni plinski kondenzacijski kotli Thermo Condens GB so logično 
nadaljevanje uspešne serije stenskih kondenzacijskih kotlov s toplotno močjo do 60 
kW. Namestitev kotla zahteva razmeroma majhen prostor (površina 680 × 960 mm za moči 
do 170 kW in 680 × 1200 mm za moči do 300 kW). 
Zaradi majhne porabe električne energije 
(manj kot 400 W) dodatni elementi za pogon 
kotlovnice, kot so na primer upravljalne 
električne omarice, niso več potrebni, saj so 
vsi potrebni elementi nameščeni v kotlu.
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Podatki
Kotl

WTC 120 WTC 170 WTC 210 WTC 250 WTC 300
toplotna moč zgorevanja, kW 23,0 - 115,9 27,0 - 161,0 44,0 - 200,0 48,0 - 239,0 53,0 - 276,0

toplotna moč, kW
pri 80/60 °C 22,4 - 114,0 26,3 - 158,4 42,9 - 196,8 46,8 - 235,2 51,6 - 271,6
pri 50/30 °C 25,0 - 121,9 29,4 - 170,0 47,9 - 210,0 52,3 - 251,0 57,7 - 290,0

količina kondenzata  pri 50/30 °C, l/h 3,1 - 7,9 3,7 - 12,3 4,8 - 14,1 6,2 - 17,4 5,6 - 20,0

standardni  izkoristek pri 40/30 
°C, %

glede na Hd 109,4 109,3 109,7 110,3 110,2
glede na Hg 98,6 98,5 98,8 99,4 99,3

izkoristek pri 100 % moči in 
srednji temperaturi kotla 70 °C

glede na Hd 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4
glede na Hg 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6

temperature dimnih plinov,°C
pri 80/60 °C 56 - 65 57 - 68 58 - 70 57 - 70 58 - 68
pri 50/30 °C 30 - 46 30 - 47 30 - 49 30 - 48 30 - 46

emisije, mg/(kW h)
NOX 47 39 43 47 54
CO 17 19 14 17 14

mejni pretok vode, 10 300 14 200 18 000 21 500 25 000

Osnovni tehnični podatki

KOTLI S TOPLOTNO MOCJO 90-300 KW

Optimalno čiščenje toplotnega prenosnika je zagotovljeno z 
velikimi odprtinami na boku toplotnega izmenjevalca, čiščenje 
banice za kondenzat pa z odprtinami na banici.

Sevalni gorilnik cilindrične oblike je namenjen zgorevanju 
homogene mešanice plina in zraka. Izdelan je iz kakovostnega 
Fe-Cr materiala. Enakomerno zgorevanje po celi površini 
gorilnika omogoča nizke temperature zgorevanja, s tem pa 
je preprečen nastanek termičnih dušikovih oksidov. Zaradi 
razmeroma visokega tlaka na dimniškem priključku (več kot 160 
Pa) se vgradnja kotlov lahko izvede v kleteh večnadstropnih 
stavb.

Nadzor dimnih plinov poteka s temperaturnim senzorjem in 
s tlačnim stikalom. Oba elementa sta povezana z upravljalno 
enoto in skrbita za povečano varnost delovanje kotla in 
gorilnika. Za dodatno varnost je poskrbljeno še s tipali 
dvižnega in povratnega voda ter s tlačnim stikalom za pritisk 
vode v kotlu. Kotli so serijsko opremljeni z dušilcem hrupa na 
zajemanju zgorevalnega zraka.

Mase kotlov znašajo 152–240 kg.

Cilindrični sevalni gorilnik

Tehnološke 
novosti
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REGULACIJA 
TOPLOTNE MOCI

REGULACIJSKO OBMOCJE 
POSAMEZNEGA KOTLA ZNAŠA 1 : 6

Pri povezavi v kaskado pa se razmerje najmanj podvoji 
(pri dveh kotlih) ali poveča na več kot 1 : 20 (pri štirih 
kotlih). Zaradi visokega izkoristka tudi pri temperaturi 

dvižnega voda 70 °C kotli opravičijo svojo uporabo pri 
pripravi sanitarne tople vode in pri ogrevanju.

FS daljinska enota za upravljanje 
lahko prevzame funkcijo sobnega 
termostata in ima  osvetljen 
zaslon ter pregleden meni, kar 
olajša rokovanje z napravo.

Električni priključki so barvno in 
mehansko kodirani, tako da so 
možnosti za napačno priključitev 
minimalne. V osnovi ponuja kotel 
tri električne izhode, ki se lahko 
programirajo za različne funkcije, 
npr. za regulacijo obtočne 
črpalke, dimne lopute, črpalke 
sanitarne vode itd.

Regulacija je modularno 
zasnovana in se lahko razširi 

Dodatna oprema 
kotlov

Prenosnik toplote

V kaskado se lahko poveže 2–4 kotle
na 7 ogrevalnih krogov, ki se 
jih lahko nastavlja z eno FS 
daljinsko enoto, ali pa ima 
vsak razširitveni ogrevalni krog 
svojo FS sobno enoto in tipalo 
zunanje temperature.

Kotel je mogoče vključiti v CNS 
sisteme, za njegovo daljinsko 
upravljanje pa lahko koristimo
signal 0–10 V ali 4–20 mA.

Weishaupt ponuja vso dodatno 
opremo tako za posamezne 
kotle kot za kaskadne naprave.

Ponudi lahko hidravlične razdelilnike, kretnice, 
ploščne izmenjevalce, dimovode in ostalo 
opremo, ki je optimalna za delovanje celotne 
naprave in modularno zasnovana.

gorilniki in ogrevalni sistemi

To je zanesljivost
Weishaupt d.o.o.   |  Teharje 1   |  SI-3000 Celje  | T.(03) 425 72 50,  425 72 60 
| F.(03) 425 72 80 | info@weishaupt.si | www.weishaupt.si
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