
GENERATOR DE CĂLDURĂ cu baterie de 
CONDENSAȚIE model GREENOx_BT_COND, realizat 
din oțel, pentru produce rea apei calde la tempera-
tura de 90 °C. Focar cu flacară trecătoare, trei drumu-
ri de fum  și fund umed, cu suprafețe de schimb ter-
mic convectiv cu  strat dublu cu contact diferențiat, 
cu funcție anticondens. Baterie de Condensație 
caracterizată de suprafețe de schimb termic din oțel 
inox AISI 316 TI antiacid, formate din Plăci Inox cu o 
formă specială ondulată, pentru marirea suprafeței 
de schimb și facilitarea formării de condens.Man-
taua rotundă este realizată din aluminiu gofrat, 
izolată la interior cu plăci din vată minerală de den-
sitate mare. Se cuplează la arzătoare cu aer insuflat 
pentru funcționare cu combustibil gazos.

Caracteristici principale

Generator de căldură în condensație din oțel de calitate, model GREENOx BT COND, 
cu focar cu flacără trecătoare cu trei drumuri de fum și fund umed, se cuplează la 
arzătoare cu funcționare pe combustibil gazos.

In continuare sunt prezentate câteva dintre caracteristicile principale ale produ-
sului nostru:
- corp cazan construit din oțel.
- focar cu volum mare pentru a obține o sarcină termică mică, cu canal de dirijare 

al fumului înspre partea anterioară.
- camera de combustie orizontală cu flacară trecătoare, trei drumuri  efective de 

fum și fund în întregime umed. 
- găuri pe plăcile tubulare executate cu tăietură laser
- tuburi de fum de tip ELS electro sudate, sudate la plăcile tubulare, dotate cu tur-

bulatori elicoidali 
- al treilea drum de fum este realizat în execuție cu tub în tub în strat dublu cu 

contact diferențial, cu funcție anticondens 
- prevăzut cu baterie de condensare BAX, instalată în spatele generatorului, astfel 

încât să formeze un corp unic, constituit din:
- suprafețe de schimb termic din oțel inox AISI 316 TI antiacid, constituite din Plăci 

de Inox cu o formă specială ondulată, pentru a mări suprafața de schimb și a 
facilita formarea picăturilor de condens, permițând un drenaj adecvat.

- hotă pentru colectare condens cu orificiu pentru inspecționare și curățare, cu 
drenaj în partea inferioară 

- racorduri hidraulice la generator
- fascicol de tuburi cu racorduri flanșate de tur și retur, racorduri pentru aparaturile 

de funcționare, orificii pentru vizitare și inspecționare, totul unit prin sudură cu 
procedee omologate și sudori calificați.

- îmbrăcăminte realizată cu o manta rotundă din aluminiu gofrat, izolată cu plăci 
din vată minerală de densitate și grosime mare.

- ușă anterioară plană, izolată la interior cu material din fibră ceramică, care se 
rotește pe balamale, ușor de deschis cu ajutorul șuruburilor cu mâner, pen-
tru a garanta perfecta etanșeitate a fumului și pentru a facilita operațiunea de 
întreținere.

- ușă posterioară plană, construită din oțel de calitate ridicată pentru a garanta o 
rezistență mărită la căldură, formată dintr-o singură piesă ușor de deschis pentru 
inspecționarea tuburilor de fum, fixată cu șuruburi, completă cu racord pentru 
coș si ușă pentru curățenie.

Accesorii: bazament construit din tablă de oțel carbon capabil să garanteze 
susținerea și manevrarea. Conexiuni electrice și hidraulice gata executate între di-
feritele aparaturi furnizate de firma noastră.

GREENOx BT COND
GENERATOR DE CĂLDURĂ în CONDENSAȚIE
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PANOUL DE COMANDĂ ESTE VÂNDUT SEPARAT DE CAZAN.
ÎN MOMENTUL EFECTUĂRII COMENZII INDICAȚI ÎNTOTDEAUNA CODUL ACESTUIA DIN CELE PROPUSE LA SFÂRȘITUL SECȚIUNII.
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GREENOx BT COND
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• Dotări de serie
• Manta completă cu izolație
• Turbulatori
• Perie pentru curățenie

   Caracteristici
Cod produs

Putere utilă
Putere 

termică

Randament la
100% (rif. P.C.I.)

Randament
la 30% Pierderi 

sarcină 
circuit 

fum

Pierderi sarcină 
circuit fluid

Capaci-
tate 

Greu-
tate 

totală

Dimensiuni

Temp. 
Medie 
70°C

Temp.
Tur/Retur 
50°/30°C

Temp. 
Medie 
70°C

Temp.
Tur/Retur 
50°/30°C

Temp.
Tur/Retur 
50°/30°C

(ΔT=12°C) H L P Øc

   Model kW kW kW % % kW mbar mbar l kg mm mm mm mm

GREENOx BT COND 180 83081850 1646 1800 1.674 98,3 107,5 109 8,0 70,0 2784 5560 2288 1640 4180 400

GREENOx BT COND 200 83082050 1.829 2000 1860 98,3 107,5 109 9,5 85,0 2784 5560 2288 1640 4180 400

GREENOx BT COND 230 83082350 2.103 2300 2140 98,3 107,5 109 10,0 90,0 2784 5560 2288 1640 4180 400

GREENOx BT COND 260 83082650 2.377,0 2600 2419,0 98,3 107,5 109 14,0 110,0 3198 5835 2394 1640 4680 500

GREENOx BT COND 300 83083050 2.743,0 3000 2791,0 98,3 107,5 109 15,0 120,0 3198 5835 2394 1640 4680 500
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