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газові стаціонарні конденсаційні котли

Bear 18-48 KKS (ведмідЬ)

опис
•	 газовий стаціонарний 

конденсаційний котел
•	 пальник з широким діапазоном 

модуляції від 30 до 100%
•	 первинний теплообмінник об’ємом 

95-100 л з нержавіючої сталі. Стійкий 
до утворення накипу та невибагливий 
до якості води

•	 електронна система розпалу та 
контролю полум’я

•	 Середній ККД за опалювальний 
період складає до 107%

•	 гідравлічні під’єднання, розміри та 
модельний ряд максимально наближені 
до котлів попередніх поколінь, що 
значно спрощує заміну

•	 інтуїтивно зрозуміле керування, 
дисплей з чітким та приємним для зору 
підсвічуванням

•	 Вбудована комунікаційна шина eBus
 
можливості встановлення
•	 гідравлічні під’єднання, розміри 

та модельний ряд максимально 
наближені до котлів попередніх 
поколінь, що значно спрощує заміну

•	 розширений перелік кодів 
налаштувань для адаптації котла під 
індивідуальну систему опалення 

•	 Використання в 
низькотемпературних  
системах опалення 

•	 зовнішнє під’єднання 
розширювального баку та 
циркуляційного насоса. немає 
необхідності в гідравлічному 
розділювачі

•	 можливість управління роботою 
котла від кімнатного термостата 
та (або) датчика зовнішньої 
температури (еквітермічне 
регулювання)

Функції
•	 Датчик виходу димових газів, 

електронна система запалювання та 
контролю полум’я

•	 постійно діюча функція 
протизамерзання та антициклічності

•	 управління функціями апарату за 
допомогою кнопок та дисплею

•	 Функція автодіагностики — 
відображення кодів стану котла

•	 Функція захисту від аварійного 
підвищення температури  
(перегріву) котла

•	 управління датчиком температури 
бойлера та насосом бойлера гВп

•	 висока еФективНістЬ
•	 висока НадійНістЬ
•	 ідеалЬНо підходЯтЬ длЯ заміНи старих  

НекоНдеНсаційНих котлів

5,8-19,1; 8.3-26.5; 11.3-
37.5; 15.5-51.5 квт

1. глушник подачі повітря
2. Бічна панель корпусу 
3. електроди запалення та контролю 

полум’я
4. електрод контролю полум’я
5. панель управління
6. Кріплення з регулюванням 
7. теплообмінник з теплоізоляцією
8. труба системи опалення
9. задня панель
10. Вентилятор та газова арматура 

11. газова лінія
12. підключення димоходу та забору 

повітря (коаксіальна труба)

Функціональна схема котла


