DUA PLUS
• Monotermik, kirece dayanıklı ve yüksek verimli kompakt bakır esanjör,
• Tüm kontrollerin ve ayarların kolayca yapıldıgı, su sıcaklıklarının ve
diger tüm bilgilerin ledlerle gösterildigi kontrol paneli,
• Modülasyonlu çalısma özelliginin yanı sıra termostat ve dıs hava sensörleri
kullanıldıgında ekstra yakıt tasarrufu ve maksimum performans,

DUA PLUS: tasarruf için akıllı seçim

Yandaki grafikte 40°C sıcak su için TES
sistemine sahip kombi ile TES sistemi
olmayan kombinin karsılastırılması
verilmistir. Kombi sıcak su için
çalıstırıldıgında sistemin sagladıgı tasarrufu
görebilmek için gün içinde sıcak su
alımları sayısına bakmak gerekir. 3 kisilik
bir ailenin günlük ortalama 15 kez sıcak
su alımı için cihazı çalıstırdıgı esas
alındıgında yıllık ortalama 350 m3 dog
algaz ve 70 m3 su tasarrufu saglanmaktadır.
Grafikten de anlasılabilecegi gibi 40°C’lik
her sıcak su alımında TES sistemi 69 lt gaz,
16 lt su ve 90 sn zaman tasarrufu
saglayacaktır.

860

ÖLÇÜLER

450

360

2,5 lt/dak

10 lt/dak

DUA plus kombiler hermetik ve bacalı
olarak kullanılabilen, kalite ve yüksek
performans beklentisi olan
müsterilerimizin her türlü ihtiyacına
cevap verecek üstün özelliklere
sahiptir. Elektrikli 3 yollu vanası ve
kullanım suyunda tasarruf saglayan
Unical patentli TES (Thermostatic Energy
Saver) sistemi ile mükemmel esneklige
sahiptir.

Unical’in patentli ürünü olan TES (termostatik enerji tasarruf sistemi),
kullanım suyunda ve dolayısıyla da yakıt tüketiminde sagladıgı tasarrufla rakipsiz
oldugunu bir kez daha ispatlamıstır.
1. Durum:
Kullanıcı sıcak su almak için muslugu
açtıgında su sıcaklıgı 30°C’nin altında
oldugu süre boyunca TES su akısını (debi)
sınırlayarak yaklasık 2 lt/dak degerlerinde
sabit tutar. Su akısı musluktan ayarlanan
debiden bagımsız olarak gerçeklesir.
Bu zaman aralıgında kombi maksimum
kapasitede çalısarak çok hızlı bir sekilde
suyu ısıtır.
2. Durum:
Su sıcaklıgı ayarlanan degere ulasmaya
basladıgında termostatik vana açılır ve su
geçisi musluktan ayarlanan debide akmaya
baslar. Kullanıcı kısa sürede su ve gaz
tasarrufu da yaparak sıcak su elde eder.
1. DURUM

2. DURUM

GAZ

108
lt

KULLANIM SUYU SICAKLIK AYARI

DUA PLUS CTN
kW

24,00 / 11,1

24,79 / 11,03

%

90,04 / 89,76

92,86 / 92,79

II2H3+

II2H3+

45÷85

45÷85

°C
°C

35÷60

35÷60

230/50

230/50

W

90

137

KORUMA SINIFI

IP

X4D

X4D

NET AGIRLIK

kg

42

45

AZAMI GÜÇ

7
lt

60
dk

DUA PLUS CTFS

V-Hz

GERILIM/FREKANS

150
dk

TES’li sistem

CIHAZ KATEGORISI
ISITMA TESISATI SICAKLIK AYARI

23
lt

TES olmayan sistemler

39
lt

Model

VERIM

ZAMAN

SU

TEKNIK VERILER

NOMINAL KAPASITE/MIN KAPASITE

31°C

< 30°C

Fonksiyon ve donanım
• Donma koruması,
• Baca temizleme fonksiyonu (servis elemanlarıiçin),
• Pompa ve 3 yollu vananın sıkısmasını önleyen antiblokaj
sistemi,
• 7 litrelik genlesme tankı'F5,
• Asırı ısınma emniyeti,
• Kombi üzerinde bulunan ledlerle 14 farklı arıza tespiti,
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