
Že na trgu:
WTC-GW15-B / WTC-GW25-B/WTC-GW32-B

Novi stenski kondenzacijski sistemi:
do 100 kW na steni

Navdihnjeni z začetnim uspehom 
nove generacije plinskih 

kondenzacijskih naprav sta sedaj na 
trgu tudi različici WTC – GW80-A in 
WTC-GW100-A. 

Po merah in priključkih natanko 
ustrezata modelom manjše moči, 

ki so že na voljo, ter dopolnjujeta 
serijo navzgor. 

Navdihnjeni z začetnim uspehom nove generacije plinskih 
kondenzacijskih naprav sta sedaj na trgu tudi različici WTC 
– GW80-A in WTC-GW100-A. 

Po merah in priključkih natanko ustrezata modelom manjše 
moči, ki so že na voljo, ter dopolnjujeta serijo navzgor. 

Naši plinski kondenzacijski sistemi za stensko montažo 
se sedaj uveljavljajo tudi v čisto novem velikostnem in 
zmogljivostnem razredu: s toplotnimi močmi od 80 do 100 
kW so nove stenske kondenzacijske naprave neusahljivi 
vrelci energije. 

Ponujajo vse tisto, kar odlikuje že manjše modelske različice: 
preverjeni sistem SCOT (Safety Combustion Technology) 
za stalno kakovost zgorevanja (ob razponu modulacije od 
14 kW), korozijsko obstojen visoko učinkovit prenosnik 
toplote iz Al/Si-zlitine, lite v pesek, ter omrežno povezljiv 
Weishauptov sistem za energijsko upravljanje (WEM) z 
uveljavljeno podporo za zagon.

Sestavni deli so zahvaljujoč premišljeni in urejeni zasnovi 
kompaktnega ohišja (V x Š x G: 792 x 640 x 600 mm) 
vseeno zlahka dostopni – kot pri vseh Weishauptovih 
kondenzacijskih napravah.

Novo:
WTC-GW80-A in WTC-GW100-A
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gorilniki in ogrevalni sistemi

1 Sistem odzračevanja
2 Elektroda SCOT
3 Predmešalni sevalni gorilnik
4 LED-funkcijski prikazovalnik
5 Sistemski upravljalnik
6 Čistilna odprtina
7 Ventilator z regulacijo števila vrtljajev
8 Plinski kombinirani ventil
9 Instalaterju prijazni električni priključki

S kaskadno vezavo do 8 naprav v vrsti ali „hrbet ob hrbet“
je mogoče doseči toplotne moči do 800 kW.

TEHNOLOŠKE NOVOSTI

RAZPAKIRATE – OBESITE – ZAŽENETE 
Kot se spodobi za Weishauptov izdelek, so vse stenske 
kondenzacijske naprave pri montaži in zagonu instalaterju 
prijazne. Dvojna možnost uravnavanja – vodoravno in 
navpično – zagotavlja brezhibno postavitev velikih naprav. 
Natanko prilagojeni seti krogelnih pip s profesionalno 
izvedeno toplotno izolacijo omogočajo hitro in s predpisi 
skladno priključitev.
Velike čistilne odprtine olajšajo vzdrževalna dela. 
Električni priključki so logično razporejeni in nezamenljivi, 
LED-funkcijski prikazovalnik pa signalizira nemoteno 
obratovanje.

KASKADNA TEHNIKA ODPIRA NOVE MOŽNOSTI
Weishauptova kaskadna tehnika omogoča prilagodljive 
kaskadne rešitve z vezavo do osmih naprav. Te je mogoče 
postaviti drugo ob drugo ali po dve skupaj, obrnjeni z 
zadnjima stranicama druga proti drugi. V primerjavi z 
velikimi posamičnimi kotli je prednost kaskadne rešitve 
v optimalnem prilagajanju potrebam po toploti prek 
celotnega razpona moči. 
Razen tega kaskadna rešitev tudi maksimalizira obratovalno 
zanesljivost sistema, saj v primeru motnje na eni napravi 
oskrbo s toploto zagotavljajo preostale.

Tehnološke 
novosti
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To je zanesljivost.

Weishaupt je mednarodno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo, prodajo in servisom 
ogrevalnih sistemov, solarnih sistemov, toplotnih črpalk in gorilnikov.

Weishaupt d.o.o., Teharje 1,  3000 Celje, (03) 425 72 50, www.weishaupt.si

Ogrevalna tehnika
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