AtlasDserien
Effektive gulvstående støbejernskedler

ATLAS D SERIEN

> > > Heating division

> OVERBLIK
ATLAS D serien består af 3-træks støbejernskedler, beregnet til
flydende brændstof, med høj effektivitet og moderne elektronik.

ATLAS D

Varmeproducerende Solokedel, klar til
brænder installation. 5 modeller fra
25 til 75 kW

ATLAS D UNIT

Kedel inklusiv en indbygget
oliebrænder, på 25, 37 ,50
modellerne

ATLAS D SI UNIT

Inklusiv indbygget oliebrænder
og pladeveksler til brugsvandsproduktion. Model 25 og 37

ATLAS D K UNIT

Kedel med indbygget brænder og
varmtvandsproduktion gennem en
emaljebeholder .
Model 25 og 37, med henholdsvis
100 og 130 liters Varmtvandsbeholder

Atlas D serien
præsenterer den
maksimalt opnåelige
effektivitet med en
traditionel kedel.
Kedlerne overholder Erp
(Energy Related
Products) 2009/125/EC
Direktiv inført
af det Europæiske
Fællesskab for
anvendelse af
energiforbrugende
appartater i EU.
Direktivet introducerede
også en
energilabel, med
effektivitet i varme og
eventuel
brugsvandsproduktion.
Alle modeller er
I stand til omhyggeligt at
styre et varme og
sanitetssystem,
eventuelt med
klimakontrol, også i basis
versionen. Atlas
D er mærket som
energiklasse B i
opvarmningstilstand.
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> HJERTET
KEDELKROPPEN
KEDELKROPPEN ER LAVET AF EN-GJL-200 (GG20) STØBEJERNSSEKTIONER, STØBT I FERROLI’S STØBERI I SAN BONIFACIO, I
NORDITALIEN.
Støbeprocessen udsættes for hårde protokoller I henholdtil ISO 9001:2008, ISO 14001 (Miljøstyring) og selvfølgelig interne
proceduerer,som resulterer i et halvt århundredes erfaring i støbeprocesser. Produktionen er intenst overvåget lige fra valg af
råmatriale, (Kemi og procesanalyse, kvantometrisk test, integration af rene elementer) til støbning (tensil - hårdheds test) indtil
komplet verifikation af støbejernselementet.

ATLAS D er udstyret med 3 træks teknologi: røggassen vender 2 gange, og passerer kedelkroppen 3 gange, og reducerer
dermed røggastemperaturen. Derved øges den termiske udveksling af vand og dermed også effektiviteten. Anvendelsen af
Turbolatorer I specialstørrelse øger kedlens effektivitet yderligere, idet røgassen er tvunget til en udvidet “omfavnelse” af
vandkanalerne I kedelkroppen.
Røggassens vej gennem kedelkroppen er nøje tilpasset, til reduceret turbolens som giver en særlig støjsvag drift.
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ATLAS D SERIEN

> HJERNEN
KONTROL PANEL

STYRINGSSYSTEM
Atlas D serien er udstyret med elektronik som er i stand at styre alle hovedkomponenterne i et moderne varmesystem. Styringen
Har 2 udgange til centralvarmepumpe og brugsvandspumpe (eller omløbsventil) og 3 indgange til udendørsføler, Opentherm
fjernbetjening (eller rumtermostat) og føler til varmt Brugsvand.
Det installerede tilbehør kan overvåges og betjenes fra kontrolpanelet eller fra en Romeo fjernbetjening, hvis en sådan er
tilsluttet.
I skitsen herunder:
Skitse af et varmesystem med brugsvandsopbevaring styret direkte fra kontrolpanelet på en Atlas D kedel, uden yderligere
behov for elektronisk styring.
UDENDØRSFØLER
ROMEO / TERMOSTAT

ATLAS D SERIEN
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> PRODUKTETS
KOMPONENTER OG FUNKTIONER
> OPENTHERM
Opentherms Kommunikations Protokol er integreret i ATLAS D´s kontrolpanel. Opentherm tillader integration af andre
systemforbindelser, som f.eks. FZ4 zoning elektronisk Controller, eller Romeo fjernbetjening, som let kan kombineres med
kedlens mikroprocessors operations logik. Opentherm, digital protokol, tillader komplet integration af kedel og satellit med,
fuld kontrol af funktioner og information fra kedlen og ligeledes fra dens satellit.

> ANLÆGSTEMPERATUR-VEJRKOMPENSATION
Hvis den valgfrie udendørsføler er installeret, Vil kedlen automatisk operere med en kompenseret anlægstemperatur, som sikrer
maksimal tilpasning af systemet til de eksterne forhold.
I denne tilstand, styres temperaturen i varmesystemet af de udendørs vejrforhold, for at sikre en høj komfort og
energibesparelse i løbet af året , takket være systemets temp eraturtilpasning .

> ECO-KOMFORT FUNKTION
ATLAS D kan styre KOMFORT funktion (også tidsplanlægning med Romeo fjernbetjening). Komfort mode, på
modeller med brugsvandsveksler, holder setpunkts temperaturen i veksleren. Som følge heraf er varmtvandsforsyningen
endnu hurtigere og mere komfortabel. I ECO drift, bliver varmtvandsproduktionen styret på traditional vis.
I tilfælde af at Atlas D er forbundet med en varmtvandsbeholder, brugsvand bliver ikke opvarmet hvis ECO mode er aktiv. Dette
er også gældende for Atlas D K. Fravalg af varmt brugsvand kan planlægges med Romeo, hvis man ikke skal bruge varmt vand I
en længere periode, og dermed undgå unødvendige udgifter.

> ANTIFROST
Kedelprintet beskytter kedlen imod frostskader. I tilfæde af at temperaturen I kedlen, falder til under 5°C, starter brænder
og cirkulatiospumpe, hvorved reduktionen af anlægstemperaturen begrænses. Kedlen skal regelmæssigt forsynes med
brændstof og elektricitet, også i stand-by mode.

> BRÆNDER
“Unit” versioner af ATLAS D serien, inkluderer en oliebrænder indbygget i kabinettet. Denne løsning er bedst fra et æstetisk
Synspunkt, og beskytter brænderen og andre komponenter imod støv og utilsigtet interferens.
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> OPENTHERM
ROMEO MODULERENDE FJERNBETJENING
ROMEO W RF

Takket være den digitale Opentherm protokols
adopterede, Romeo fjernbetjening, muliggør
overvågning og indstilling af kedelfunktioner,
direkte fra det rum hvor den er installeret.
Komfortplanlægning er mulig på ugentlig basis,
inkluderer feriefunktion. Det er også muligt at få
Romeo med trådløs forbindelse.

BRO

FUNKTIONER
Like a standard programmable thermostat:
- Ugevis planlægning af rumtemperatur, præ-opvarmnings funktion og antifrost program
- Display med time/dag/rumtemperatur
- Sommer/vinter mode
Yderligere funktioner, I modsætning til en programmerbar termostat:
- Ugevis, planlægning af varmt brugsvands- funktion (COMFORT/ECO): på kedler med brugsvandsveksler,
holder COMFORT veksleren varm, og på kedler med varmtvandsbeholder kan ECO ekskludere
beholderopvarmning
- Ferie funktion, programmerbar fra 1 time til 45 dage
- Fjernindstilling af anlæg og brugsvandstemperaturer
- Hvis udendørsføleren er installeret: display-visning af udendørstemperatur og indstiling af varmekurve/offset
- Overvågning af kedlens driftsstatus
- Visning af Anlæg/Brugsvandstemperaturer og, afhængig af kedelmodel, anlægstryk og brugsvandets flowrate
- Kan fjern-resettes I tilfælde af nedbrud
- Fjernopfyldning af Anlæg (hvis magnetventil installeres)
- Bruger ikke batterier (2 kabels, lavspændingsforbindelse)
- Telefonindgang, til opkaldsfunktion (medfølger ikke)
- Modulering af flow temperaturer i henhold til ∆t mellem rumtemperatur og setpunkt: Indebærer at
setpunktet rammes mere præcist og giver mindre temperatursvingninger

ZONEKONTROL
FZ4 zoning kontrol er det naturlige Komplement
for smart zone styring. Den kontrollerer op
til 3 zoner (maks. 2 miksede) via lokal Romeo
eller rumtermostater. Anvendelse af Romeo
kontrol og en udendørsføler, indebærer at hver
zone kan have et tilpasset temperaturflow.
Anlæggets varmekurve kan indstilles og
konrolleres efter varmebehov.
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> EU DIREKTIV
ENERGI MÆRKNING
ATLAS D serien er klassificeret i energiklasse B, som er maksimum for en traditionel kedel. Derudover,
opnår modellerne med varmtvandsproduktionproduktion meget interessante resultater.

XL

25

37

ATLAS D SI UNIT

ATLAS D K UNIT

50

SOLO KEDLER

XXL

Tappeprofilen indikerer den maksimale flow kapacitet ved den angivne sanitære effektivitet (fra XS to XXL)

EFFEKTIV CIRKULATON
Cirkulationspumpen som er monteret på Atlas D unit modellerne, er en lavenergipumpe som kan indstilles
på en forud fastsat hastighed (3 hastigheder). Alternativt, er det også muligt at vælge variable hastighed:
pumpen sænker hastigheden ved reduceret tryk. På denne måde opnås, der yderligere besparelse samt
reduceret anlægsstøj. Denne driftsform er specielt effektiv i systemer med termostatventiler på radiatorerne
eller zoneventiler. Cirkulationspumpen har selvbeskyttelse, i form af motionsfunktion, udluftningsfunktion og
LED diagnose.
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> ATLAS D
STØBEJERNSKEDEL, FOR CENTRALVARME
- Kan styre en Cirkulationspumpe eller Brugsvandspumpe eller magnetventil,
med motionsfunktion.
- Kan styre en standard varmtvandsbeholder legionella program.
- Brænderdør og frontkappe er optimeret til nem installation af brænder.
- Brænderdøren er hængslet for inspektion og rengøring
- I EU skal kedlen bestykkes med en brænder som har et input ≤ 150 W
- (mod. 25-37) eller ≤ 200 W (mod. 50÷75)
- Mulig match, udenfor EU, med en olie eller gasbrænder
- Konisk 120-130 mm røgafgang, som passer flere typer røgrør

model
Antal sektioner

Stk.

Energiklasse
Opvarmningseffektivitet sæson
Indfyret effekt (min-max)
Kedelydelse (min-max)

ηs%
kW
kW

Virkningsgrad maks (8060°C) Virkningsgrad ved
30%
Driftstryk (min-max)
Vandindhold kedel
Ingress protection rating
Strømforsyning volt
Vægt (tør)
Tryktab på røggassiden

%
%
bar
L
IP
V/Hz
kg
mbar

d 25
3

d 37
4

d 50
5

d 63
6

d 75
7

B
A

B

B

B

B

86
22,4 - 28,3
20 - 25

86
22,3 - 41,9
20 - 37

87
33,4 - 56,6
30 - 50

86
44,5 - 71,3
40 - 63

86
55,8 - 86,4
50 - 75

93,9
98,2

94,0
97,4

94,1
97,3

94,1
96,7

94,5
96,4

0,8 - 6
18
X0D
230/50
127
0,11

0,8 - 6
23
X0D
230/50
166
0,35

0,8 - 6
28
X0D
230/50
205
0,38

0,8 - 6
33
X0D
230/50
244
0,5

0,8 - 6
38
X0D
230/50
283
0,6

10 Anlæg frem 1” 1/2”
11 Anlæg retur 1” 1/2”
246 Vandmangelsikring
275 Bundhane
278 Dobbelt føler (varme+sikkerhed)
a5 Brænderhul
a6 Brænderflange

model
ATLAS D 25
ATLAS D 37
ATLAS D 50
ATLAS D 63
ATLAS D 75

c
ø mm
120-130
120-130
120-130
120-130
120-130

F
mm
400
500
600
700
800

a5
ø mm
115
115
115
115
115

a6
ø mm
150
150
150
150
150
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ATLAS D SERIEN

> ATLAS D UNIT
STØBEJERNSKEDEL, FOR CENTRALVARME
- Monteret med oliebrænder
- Indbygningen af brænderen I kabinettet, giver en drastisk reducering af lyden
- I tillæg til den 3 træks røgafgang har kedelkroppen også mindre turbulens,
som tillader en særlig støjsvag drift
- Kan styre en Cirkulationspumpe eller Brugsvandspumpe
eller trevejs - ventil, med motionsfunktion.
- Anlægspumpe er inkludederet på model 25 og 37
- Kan styre en fritstående varmtvandsbeholder med legionella program
- Konisk 120-130 mm røgafgang, som passer flere typer røgrør

model
Antal elementer

stk.

Energiklasse

25 UNIT
3

37 UNIT
4

50 UNIT
5

B

B

ηs%
kW

86
22,4 - 28,3

87
33,4 - 56,6

Kedelydelse (min-maks)

kW

20 - 25

86
22,3 41,9
20 - 37

Virkningsgrad maks (80-60°C)
Virkningsgrad ved 30%
Driftstryk (min-maks)
Vandindhold kedel
Indhold ekspansionsbeholder
Ingress protection rating
Strømforsyning volt
Vægt (tør)

%
%
bar
l
l
IP
V/Hz
kg

93,9
98,2
0,8 - 6
18
10
X0D
230/50
157

94,0
97,4
0,8 - 6
23
12
X0D
230/50
196

94,1
97,3
0,8 - 6
28
X0D
230/50
232

mod. D UNIT 25 - 37

Opvarmningseffektivitet sæson
Indfyret effekt (min-max)

B

30 - 50

14 Sikkerhedsventil
32 Cirkulationspumpe anlæg

278 Dobbeltføler (Varme+Sikkerhed)

mod. D UNIT 50

295 Brænder

model
ATLAS D 25 uNIT
ATLAS D 37 uNIT
ATLAS D 50 uNIT

A
630
730
830
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> ATLAS D SI UNIT
STØBEJERNSKEDEL, FOR CENTRALVARME OG
HURTIG BRUGSVANDSPRODUKTION
- Monteret med oliebrænder
- Indbygningen af brænderen I kabinettet, giver en drastisk reducering af
lyden.
- Varmtvandsproduktion foregår igennem rustfri pladeveksler ved hjælp af en
trevejs - ventil. Varmtvandsprioritering aktiveres med en flow - switch.
- Valgfri komfort funktion, som kan holde veksleren varm. Hvilket gør at det
varme brugsvand kommer meget hurtigt. The function kan styres ugevis, ved at
anvende en Romeo fjernbetjening.
- Konisk 120-130 mm røgafgang, som passer flere typer røgrør

model
Antal elementer

stk.

25 SI UNIT
3

B

37 SI UNIT
4

B

Energiklasse

B
Opvarmningseffektivitet sæson
Indfyret effekt (min - maks)
Kedelydelse (min - maks)

ηs%
kW
kW

Virkningsgrad maks (80-60°C)
Virkningsgrad ved 30%
Driftstryk (min - maks)
Vandindhold kedel

%
%
bar
litre
s
litre
s
l/mi
n
l/mi
n
IP
V/H
z
kg

Ekspansionsbeholder anlæg
Brugsvandsveksler flowrate ∆t 25°C
Brugsvandsveksler flowrate ∆t 30°C
Ingress protection rating
Strømforsyning
Tør vægt

B

86
22,4 - 28,3
20 25
93,9
98,2
0,8 - 6
20

86
22,3 - 41,9
20 37
94,0
97,4
0,8 - 6
25

8

10

14,3

21,2

11,9

17,7

X0D
230/5
0
160

X0D
230/5
0
200

Anlæg retur Ø 3/4”
32 Cirkulationspumpe anlæg
38 Flow-switch
74 fyldehane anlæg
194 Brugsvandsveksler

278 Dobbeltføler (Varme+Sikkerhed)
295 Brænder
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> ATLAS D K UNIT
STØBEJERNSKEDEL, INKLUSIV INDBYGGET
VARMTVANDSBEHOLDER
- Inklusiv oliebrænder
- Inbygningen af brænderen indvendig i kabinettet, reducerer sammen
med brænderens cover lyden drastisk
- Inklusiv, varmtvandbeholder udstyret med cirkulationsforbindelse og
med legionella beskyttelses funktion, styret af mikroprocessor
- Varmtvandsbeholderen er emaljeret og, beskyttet af en magnesium anode
- Varmtvandsproduktion kan ekskludederes gennem økonomi program,
med ugentlig timer hvis Romeo fjernstyring er installeret.
- To pumper, for anlæg og brugsvand, begge med motionerings-funktion

model
Antal elementer

stk.

d 25 K 100 UNIT
3

d 37 K 130 UNIT
4

B

B

Energiklasse

B

B

Opvarmningseffektivitet sæson
Indfyret effekt (min-maks)
Kedelydelse (min-maks)

ηs%
kW
kW

86
22,4 - 28,3
20 - 25

86
22,3 - 41,9
20 - 37

Virkningsgrad maks (80-60°C)
Virkningsgrad ved 30%
Driftstryk (min-maks)
Vandindhold: Kedel
Ekspansionsbeholder anlæg
Driftstryk VVB (min-maks)
Vandindhold VVB
Ekspansionsbeholder til VVB (tilvalg)
Varmt vands flow rate ∆t 30°C l/10 min
Varmt vands flow rate ∆t 30°C l/h
Ingress protection rating
Strømforsyning
Vægt (tør)

%
%
bar
l
l
bar
l
l

93,9
98,2
0,8 - 6
21
8
0,1 - 9
90
3
195
750
X0D
230/50
225

94,0
97,4
0,8 - 6
26
10
0,1 - 9
117
3
250
850
X0D
230/50
265

mod. D 37 K 130 UNIT

mod. D 25 K 100 UNIT

IP
V/Hz
kg

A Sikkerheds
og returventil a4 Røgafgang

MEDDELELSE TIL FORHANDLERE:
Som led i bestræbelserne på løbende at forbedre sit sortiment af produkter
med det formål at øge niveauet af kundetilfredshed understreger firmaet,
at udseendet, dimensionerne, tekniske data og tilbehør kan blive udsat for variation.
Derfor skal du sikre dig, at kunden er udstyret med up-to-date tekniske og / eller
salgsdokumenter (prislister, kataloger, brochurer osv.).

Ferroli spa
37047 San Bonifacio (VR) Italy - Via Ritonda 78/A
tel. +39.045.6139411
fax +39.045.6100233
www.ferroli.com - export@ferroli.it

