Auer: Jednofunkcyjny kocioł elektryczny
GIALIX 6 MT

Jednofunkcyjny kocioł elektryczny o mocy modulowanej od 2 do 6kW z elektroniczną regulacją mocy.
Żeliwny wymiennik ciepła. Kocioł dedykowany jest do budynków i pomieszczeń o niskim
zapotrzebowaniu na energię cieplną. Gialix 6 MT posiada 3 stopnie mocy, co pozwala dostosować się
do najmniejszych powierzchni zapewniając optymalne zużycie energii. 20 lat gwarancji na żeliwny
wymiennik ciepła. Zasilanie elektryczne 230V.
Dla domu, dla firmy
Gialix to wiszące kotły elektryczne o stopniowanej mocy. Jedno- i dwufunkcyjne kotły elektryczne z
żeliwnym wymiennikiem ciepła, wyposażone seryjnie w regulację elektroniczną lub
elektromechaniczną. Kotły Gialix zapewniają modulację mocy już od 2kW. Doskonale nadają się
zarówno do ogrzewania jak i przygotowania c.w.u. Dostępne są również kotły o mocy w zakresie 36
-196 kW ze stalowym wymiennikiem ciepła. Zakres uzyskiwanej mocy sprawia, że kotły serii Gialix
znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, jednorodzinnym, w budynkach
komercyjnych i przemysłowych. Gialix został zaprojektowany i stworzony zarówno do nowych jak i
już istniejących instalacji centralnego ogrzewania.
Żeliwny wymiennik ciepła
Wymiennik ciepła o bardzo dużej wydajności cieplnej, mimo zwartej budowy, dostarcza ciepłą wodę
o stałej temperaturze. Żeliwny wymiennik ciepła jest gwarancją trwałości i daje wiele innych
korzyści w codziennym użytkowaniu kotła Gialix:
●

●

●

●

stałość temperatury żeliwa w połączeniu z pojemnością wodną wymiennika zapewniają płynne i
równomierne funkcjonowanie;
do każdego elementu hydraulicznego możliwy jest bezpośredni i łatwy dostęp od frontowej części
kotła;
dzięki zwartej budowie wymiennika ilość elementów hydraulicznych została ograniczona do
minimum co sprawia, że ryzyko wycieku jest bardzo niskie;
żeliwny blok wymiennika ciepła skupia wszystkie podłączenia hydrauliczne.

Szerokie możliwości zastosowania
Ogromną zaletą kotłów elektrycznych serii Gialix jest ich praktyczność. Nie wymagają one
doprowadzenia gazu lub składowania paliwa. Całkowicie zbędny staje się komin lub przewód
odprowadzający spaliny, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dużych oszczędności w instalacji.
Kocioł jest niezwykle cichy a elektroniczne sterowanie jest źródłem komfortu i oszczędności,
ograniczając pobór mocy nawet poniżej 3 kW.
Montaż kotła jest bardzo szybki, prosty i tani bez względu na instalację. Starannie dobrane elementy
sprawiają, że kotły Gialix są solidne i ciche a kompaktowe wymiary i stylizacja, pozwalają dopasować
kocioł do każdego wnętrza. Gialix łączy w sobie najlepsze możliwości elektronicznej regulacji z
wyjątkową jakością i trwałością żeliwnego wymiennika ciepła.

GIALIX 6 MT - DANE TECHNICZNE
Moc maksymalna
[kW]

6

Stopnie mocy [kW]
Zasilanie
Wymiary S x W x G
[mm]

2-4-6
230V jednofazowe
340 x 500 x 280

Waga [kg]

20

Regulacja

Sterowanie
elektroniczne,
czujnik pogodowy
i czujnik
temperatury CWU
w opcji,

Wyposażenie

pompa
cyrkulacyjna;
zawór
bezpieczeństwa;
manometr;
naczynie
rozszerzalne 5L
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