
Závesný plynový kondenzačný kotol
na vykurovanie a ohrev teplej vody 
v externom zásobníku

Zostava kotla so zásobníkom B120S

Lev

Aqua Complet Lev



Prednosti a výhody
• Vysoká spoľahlivosť a výkonnosť kotla vďaka použitiu kvalitných komponentov
• Veľký rozsah modulácie výkonu
• Vysoká účinnosť 
• Ľahká obsluha vďaka intuitívnemu konceptu ovládacieho panelu
• Elegantný dizajn – pre harmonické zakomponovanie do bytu alebo interiéru domu
• Možnosť komfortnej prípravy teplej vody v externom 115 l zásobníku – zostava Aqua Complet Lev 
• Vhodný aj do starších vykurovacích systémov

Technická charakteristika
• Kotly na vykurovanie s možnosťou prípravy teplej vody v externom zásobníku
• Široký modulačný rozsah výkonu 17 – 100 %
• Kvalitný kondenzačný výmenník z hliníkovej zliatiny
• Prevedenie „turbo“ – výstup spalín a nasávanie vzduchu oddelene od seba 2 x 80 mm 
• Ovládanie kotla založené na koncepte „Jedno tlačidlo – Jedna funkcia“
• Rozšírená autodiagnostika
• Vstavaná ekvitermická regulácia 
• Prispôsobený na podlahové vykurovanie

Technické údaje
Hlavné charakteristiky kotla  28 KKO v.20

Vykurovanie
Palivo zemný plyn / propán
Výkon pri tepl. spáde  80/60 °C kW 5,0 – 29,0  /  4,9 – 28,7
Výkon pri tepl. spáde 50/30 °C kW 5,7 – 31,7  /  5,6 – 30,6
Normovaný stupeň využitia pri 40/30 °C % 108
Nastaviteľný rozsah teploty VV °C 22 – 80
Expanzná nádoba l 12
Max. pracovný tlak kPa 300
Odvod spalín  turbo
Ohrev teplej vody
Výkon kW 5,0 – 29,0*
Maximálny tlak TV MPa –
Nastaviteľný rozsah teploty TV °C 38 – 63*
Prietok TV pri Δt 30 K l/min –
Elektrické parametre
Napätie / frekvencia V / Hz 230 / 50
Príkon W 125
Elektrické krytie IP IP45
Rozmery
Rozmery (šírka / výška / hĺbka) mm 450 / 780 / 323
Hmotnosť bez vody kg 45

Aqua Complet Lev 28 KKO + zásobník B120S
Objem zásobníka l 115
Maximálny tlak TV kPa 600
Expanzná nádoba zásobníka l –
Doba ohrevu TV z 10 na 60 °C min 18
Trvalý výkon TV l/hod 615
Špičkový výkon TV l/10 min 145
Rozmery zásobníka
Rozmery (výška / priemer) mm 752 / 564
Hmotnosť zásobníka bez vody kg 62

VV – vykurovacia voda / TV – teplá voda                                                                                      
* platí pre ohrev vody v prídavnom zásobníku

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny
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Váš predajcaVaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pľjušťa 45 Tel.: +421 34 6966 101
909 01 Skalica Fax: +421 34 6966 111

www.protherm.sk zákaznícka linka: +421 34 6966 166
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