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MIRA Comfort reprezintã esenþa întregii experienþe Chaffoteaux & Maury.
MIRA Comfort combinã designul modern ºi soluþiile constructive necesare
reducerii consumului de combustibil, creºterii randamentului, uºurinþei instalãrii ºi
simplitãþii exploatãrii.
Totul concentrat în cel mai mic spaþiu!

Mira Comfort, creat pentru a satisface.
Mira Comfort reprezintã evoluþia ultimei generaþii de centrale proiectate ºi
construite de Chaffoteaux & Maury în spiritul sãu inovativ.
Dezvoltând tehnologia care a fãcut centralele sale renumite ºi demne de
încredere, cum ar fi accesibilitatea componentelor, uºurinþa în utilizare ºi
întreþinere, siguranþa în exploatare, Chaffoteaux & Maury a continuat
îmbunãtãþirea eficienþei ºi performanþei.
Mira Comfort întruchipeazã toate aceste calitãþi:
Înalta eficienþã a combustiei ºi cea mai înaltã performanþã în producerea apei calde;
Placa electronicã cu microprocessor de ultimã generaþie;
Nivel ridicat de protecþie (inclusiv funcþia inteligentã anti-îngheþ)
Sistem de auto-diagnosticare integrat (detectarea instantanee a temperaturii
de lucru)
Uºurinta în exploatare;
Conceput pentru a funcþiona cu dispozitivul Clima Manager (opþional);
Noi soluþii constructive, folosind materiale composite;

Atât de multã cãldurã concentratã într-un spaþiu atât de mic
720 x 390 x 296, aceste dimensiuni reduse permit
instalarea MIRA Comfort în spaþii reduse, fãrã a
afecta uºurinþa instalãrii.
MIRA Comfort se încadreazã perfect liniei
mobilierului dumneavoastrã, datoritã dimensiunilor ºi
designului sãu modern ºi funcþional.

Uºor de folosit
Înalta tehnologie înglobatã în MIRA Comfort
comunicã cu utilizatorul prin intermediul unui panou
de comandã cu display digital, care permite monitorizarea în orice moment a parametrilor de
funcþionare a centralei.
Astfel, sunt afiºate codurile de eroare ale funcþionãrii, temperatura apei în circuitul primar sau sanitar,
permiþând utilizatorului sã configureze toate setãrile dorite.
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- Display digital multifuncþional
- Manometru circuit încãlzire
- Buton Pornit/Oprit cu led verde avertizare Pornit
- Buton Confort cu led galben avertizare
- Buton resetare cu led roºu avertizare oprire
- Buton pornire funcþionare apã sanitarã ºi reglare
temperaturã apã
- Buton pornire funcþionare încãlzire ºi reglare
temperaturã încãlzire
- Buton meniu
- Buton reglare (-)
- Buton reglare (+)
- Buton alegere mod de funcþionare
- Capac
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Înaltã performanþã
Ventilatorul cu turaþie variabilã a lui MIRA Comfort
(modelele cu camerã de ardere închisã), controlat de
placa electronicã cu microprocesor, garanteazã o ardere
optimã, înaltã eficienþã la orice nivel de putere, consum
redus de combustibil ºi electricitate precum ºi un nivel
redus de zgomot.
Schimbãtorul de cãldurã în plãci (24 plãci), de dimensiuni mãrite, din oþel inox, izolat termic,
garanteazã pierderi reduse de cãldurã, transfer termic eficient ºi reduce posibilitatea depunerilor pe
suprafaþa internã.
Graþie lui Comfort System, se poate programa preîncãlzirea schimbãtorului de cãldura secundar
prin intermediul panoului de comandã. În cele din urmã, Confort atunci când doreºti, fãrã pierderi.

Posibilitãþi de reglare a temperaturii (opþional)
Cu MIRA Comfort, Chaffoteaux & Maury combinã o gamã completã de
cronotermostate pentru un confort diferenþiat, în douã variante uºor de utilizat,
concepute special pentru a asigura un confort maxim:
Cronotermostat cu programare zilnicã;
Cronotermostat cu programare sãptãmânalã.

ªi ca o alternativã, iatã

noutatea:

Clima Manager
Clima Manager reprezintã ultima generaþie de comandã la distanþã
pe care Chaffoteaux & Maury a pregãtit-o pentru MIRA Comfort.
Acesta controleazã toate funcþiile principale ale centralei într-un
mod extrem de simplu ºi practic:
- termoreglare în functie de condiþiile atmosferice:
- cronotermostat digital cu programare sãptãmânalã;
- termometru digital;
- autodiagnozã ºi controlul parametrilor funcþionali ai centralei.
În plus, este posibilã setarea a douã nivele de temperaturã (utilizând un kit livrat
opþional), aceasta fiind calculatã ºi stabilitã în funcþie de temperatura camerei respective
precum ºi de temperatura exterioarã (detectatã de senzorul extern), totul în beneficiul
costurilor de funcþionare ºi confortului sporit
Temperatura camerei

Ziua sãptãmânii
Ora ºi minutele

Buton Pornit/Oprit
Pornirea/ Oprirea centralei

Buton Resetare
Resetarea centralei

Buton selectare funcþie
Selecteazã modul de lucru

Buton MAN/AUTO
Selecteazã modul Manual
sau Automat

Buton selectare
Buton ajustare temperaturã
Setãri
Buton setare
Buton ceas/zi
Buton zi/noapte
Buton program

Capac
Accesul la setãrile centralei

Sonda externã

Mira Comfort
Specificaþii tehnice
Specificatiile tehnice ale lui MIRA Comfort reprezinta esenta evolutiei tehnicii
incalzirii, asa cum a fost dezvoltata in decursul timpului de catre Chaffoteaux
& Maury.

Cartea de identitate MIRA Comfort
MIRA Comfort, caldura punct cu punct.

• Dimensiuni extrem de reduse: 720x390x296 mm
• Eficienta de trei stele, in conformitate cu prevederile directivei
92/42/EEC (model 24-30 FF)

• 3 stele confort apa calda (maximum conform Pr EN 13203)
• bloc hidraulic multifunctional, realizat din material composit, care
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cuprinde:
pompa cu turatie variabila (2 trepte) si dezaerator inclus, vana trei cai
cu motor de actionare,
by-pass automat si supapa de siguranta pentru circuitul primar;
Schimbator secundar de dimensiuni marite, izolat termic si programabil
schimbator de caldura din otel-inox: 24 placi (toate modelele)
Gratie Sistemului Comfort, este posibila programarea preincalzirii
schimbatorului de caldura in placi cu ajutorul panoului de comanda
Ventilator cu turatie variabila;
Aprindere electronica cu electrod de ionizare
Modulare electronica si continua a flacarii;
Controlul temperaturii in modul incalzire sau producere apa calda cu
ajutorul a 2 senzori NTC de contact cu timp redus de raspuns;
Protectia pompei impotriva lipsei de apa;
Sistem antiblocare pentru pompa si vana cu trei cai, care intra in
functiune la fiecare 23 ore;
Post-circulatie
Placa electronica cu microprocessor de ultima generatie;
Dispozitiv anti-inghet pentru circuitul primar pe doua niveluri de
temperatura:
(la 7°C porneste pompa, la 4°C porneste arzatorul).
Utilizare imediata si usoara a centralei gratie display-ului digital
multifunctional;
Toate setarile si reglajele sunt disponibile de pe panoul de comanda
digital (putere de incalzire maxima, puterea nominala, intarzierea la
aprindere, etc.);
Intretinere usoara si acces facil la toate componentele prin partea
frontala a centralei;
Filtru pe circuitul de incalzire si cel sanitar;
Conceput pentru a fi utilizat impreuna cu un cronotermostat (optional);
Posibilitatea de termoreglare cu Clima Manager (optional)

Tipuri de evacuare (variantele FF)
Pentru MIRA Comfort (variantele FF), Chaffoteaux & Maury furnizeazã
doua tipuri de evacuare: coaxial 60/100 si dublu 80/80.
Lungimea tuburilor de evacuare trebuie sa se incadreze in
urmatoarele limite:
80/80: de la 0 la 43 metri (30 kW) - de la 0 la 67 metri (24 kW)
60/100 - de la 0.3 la 4 metri
Pentru cele doua variante se ofera o gama completa de accesorii,
incluzand coturi, prelungiri, terminatii de perete si acoperis, etc.
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Date tehnice

Mira Comfort 24CF

Mira Comfort 24FF

Categoria
II2H3+
Tipul
B11 BS
Putere
Putere nominalã Max/Min (încãlzire)
kW
26,0 / 9,5
Putere nominalã Max/Min (a.c.m.)
kW
26,0 / 9,5
Putere utilã Max/Min (încãlzire)
kW
24,0/8,0
Putere utilã Max/Min (a.c.m.)
kW
24,0/8,0
Randament
Randamentul la capacitatea nominalã
%
90,5
Randamentul la 30% din puterea nominalã
%
89,8
Caracteristici funcþionale
2,75/1,01
Consum la putere nominalã G20 (15°C, 1013 mbar)
m3/h
Consum la putere nominalã G30-G31 (15°C, 1013 mbar) Kg/h 2,05/0,75-2,02/0,74
Debit de aer necesar combustiei
m3/h
48
Temperatura gazelor la putere nominalã max. (G20)
°C
117
Conþinut de CO2 la putere nominalã (G20)
%
5,7
Conþinut de CO la putere nominalã (G20)
mg/kWh
82
Conþinut de Nox
mg/kWh
108
Surplusul de aer
9
Debit minim a.c.m.
l/min
2
Presiune minimã a.c.m. max/min
bar
7/0,1
Volum vas de expansiune
litres
6
Presiune pre-încãrcare vas de expansiune
bar
0,7
Debit minim circuit de încãlzire
l/h
300
Presiune Max/min circuit de încãlzire
bar
3/0,7
Presiune alimentare gaz (G20)
mbar
20
Presiune alimentare gaz lichid (G30-G31)
mbar
29/37
Temperatura minimã camerã
°C
5
Greutatea netã
kg
29
Performanþe
Temperatura încãlzire Max/min
°C
85/35
Temperatura a.c.m. Max/min
°C
60/40
Debit a.c.m. (ΔT=30°C)
l/min
12
Secþiunea electricã
Alimentare electricã
V/Hz
230/50
Putere absorbitã
W
91
Nivel de protecþie
IP
X4D

Dimensiuni

Mira Comfort 30FF

II2H3+
II2H3+
C12-C32-C42-C52-C82 C12-C32-C42-C52-C82
26,0/ 9,5
26,0/ 9,5
24,0/8,0
24,0/8,0

32,25 / 9,5
32,25 / 9,5
30,0/8,0
30,0/8,0

92,9
91,4

93,5
91,0

2,75/1,01
2,05/0,75-2,02/0,74
40
127
7
99
131
5,7
2
7/0,1
6
0,7
300
3/0,7
20
29/37
5
32

3,41/1,01
2,54/0,75-2,51/0,74
49
125
7,05
80
128
5,6
2
7/0,1
7
0,7
300
3/0,7
20
29/37
5
33

85/35
60/40
12

85/35
60/40
14,3

230/50
140
X4D

230/50
165
X4D

Versiunea FF (tiraj forþat)

Versiunea CF (tiraj natural)

691,5

175,3
Distanþa de
la podea

158
316
54,5

720

Gradient towards outside: 5 mm/m

390

Ø 125

289
21

155

141

Ø 60/100

160,5

in mm.

I

121,5

J K LMN

4,7

32
296

minimum
1.80

ÎNÃLÞIME
POMPARE

54 54 54 54

J K LMN

Înãlþime - m H2O min. debit minim
(robineþi închiºi)

Conectare
I
J
K
L
M
N

Supapa de siguranþã
Tur circuit încãlzire - Ø 3/4”
Ieºire apã caldã - Ø 1/2”
Intrare gaz - Ø 3/4”
Intrare apã rece - Ø 1/2”
Retur circuit încãlzire - Ø 3/4”

Tipuri de evacuãri (versiunea FF):
evacuare coaxialã

Debit (l/h)

Grafic înãlþime pompare conform debit

evacuare dublã

DIAGRAMA
CAPACITATE
APÃ
(bar)

40°C

60°C

50°C

80°C
70°C

Pf : presiune vas expansiune, in bar
C : capacitatea sistemului, în litri

Pentru informaþii

Merloni TermoSanitari SRL
Str. Giacomo Puccini nr. 8A
sector 2, 020194 Bucuresti
Telefon comercial: +40-21-2319510; +40-21-2319511
Telefon tehnic:
+40-21-2319521
Fax:
+40-21-2319475
e-mail: marketing@mtsgroup.ro
www.mtsgroup.ro

Informaþiile prezentate în acest document nu sunt cu caracter definitiv; MTS Group îºi rezervã dreptul de a aduce modificãri, oricare ar fi natura acestora, fãrã a notifica în prealabil.

Mira Comfort

HCMCRN0306

ÎNCÃLZIRE

