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Cazan mural compact
(doar 720x390x290m)
de înaltã performanþã
pentru încãlzire
ºi producere de
apã caldã menajerã

Cãldurã mare
într-un cazan mic

NOU

2005

Chaffoteaux & Maury a realizat cazanul dorinþelor tale!
Nicicând nu a existat un cazan de încãlzire aºa de performant la dimensiuni atât
de mici.
MIRA împleteºte ºi aduce la un loc soluþiile unei noi proiectãri ºi fabricaþii pentru a
reduce consumul de gaz, a creºte randamentul arderii, a uºura modalitatea de
instalare ºi a simplifica utilizarea.
Totul condensat în minimum de spaþiu!

MIRA, existã pentru a da cãldurã.
MIRA este cel mai recent produs Chaffoteaux & Maury.
Reprezintã evoluþia ultimei generaþii de cazane termice proiectate ºi construite de
cãtre Chaffoteaux & Maury într-un spirit inovativ.
Lucrând permanent la tehnologia care a fãcut din cazanele sale obiect al faimei ºi
încrederii, cum ar fi accesibilitatea la pãrþile componente, uºurinþa utilizãrii ºi
întreþinerii, funcþionarea sigurã, Chaffoteaux & Maury îmbunãtãþeºte continuu
eficienþa ºi performanþele produselor sale.
Produsele MIRA înglobeazã toate aceste calitãþi:
Randament înalt al arderii;
Panou electronic cu microprocesor de ultimã generaþie;
Numãr mãrit de protecþii (inclusiv funcþiunea inteligentã anti-îngheþ);
Sistem integrat de auto-diagnosticare (detecþie instantanee a temperaturii de
funcþionare);
Utilizare extrem de facilã ºi rapidã;
Soluþii de fabricaþie noi, cu folosirea materialelor compozite;
Îmbunãtãþiri confirmate în privinþa instabilitãþii ºi intretinerii.
Toate concentrate într-un spaþiu ce bate toate recordurile!

720 x 390 x 296 = cãldurã la dimensiuni minime
Aceste dimensiuni minime permit
montarea cazanului în spaþii restrânse,
asigurându-se în acelaºi timp uºurinþa
instalãrii.
Cu noua sa faþã, cazanul MIRA se
încadreazã perfect în interior,
remarcându-se elegant prin compactitate
ºi design sobru, funcþional.

Randament
Prin cazanul MIRA, Chaffoteaux & Maury a reuºit sã atingã cel mai înalt
nivel de performanþã, dovedit ºi de randamentul de 3-stele
corespunzãtor directivei 92/42/EEC (modelele 24-30 FF)
Parametri de referinþã 92/42/EEC
Randament la capacitate nominalã, randament la capacitate 30%
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MIRA,
O concentrare de valori
MIRA are o grijã deosebitã în relaþia cu utilizatorul în ideea simplificãrii vieþii de zi
cu zi, în absolutã siguranþã ºi fiabilitate.

Utilizare facilã
Tehnologia avansatã de care dispune MIRA este exprimatã, în exterior, prin
panoul de comandã, simplu ºi direct: o interfaþã analogicã completã ºi directã
care permite o utilizare rapidã ºi intuitivã.

Panoul de comandã
1
2
3
4
5
6
7

Manometru circuit încãlzire
Buton pornire/oprire cu lampã semnalizare stare funcþionare
Buton rotativ pornire mod apã caldã sanitarã ºi reglare temperaturã corespondentã
Buton rotativ pornire mod încãlzire ºi reglare temperaturã corespondentã
Buton RESET ºi lampã roºie avertizare avarie
LED indicator portocaliu pentru condiþii optime arzãtor
Indicator temperaturã încãlzire ºi LED-uri diagnosticare pentru detectare erori de funcþionare

Control maxim datoritã microprocesorului
Rapid ºi sensibil; realizeazã funcþiunile de control, protecþie ºi autodiagnosticare.
Optimizeazã funcþionarea ºi maximizeazã confortul automat, reglând cu
fidelitate temperatura setatã cu ajutorul celor 3 senzori NTC ce au o
vitezã de rãspuns ridicatã ºi o precizie maximã.
Comandã sistemul anti-îngheþ pe funcþionarea circuitului de încãlzire pe
douã nivele de temperaturã: pompa porneºte la 7°C, arzãtorul porneºte
la 4°C.
Comandã protectia anti-calcar prevenind depunerile ºi deci uzura
sistemului.
Comandã funcþiunea de antiblocare a pompei de circulare, punând-o în
funcþiune la fiecare 23 de ore.
Protejeazã în mod inteligent componentele cele mai sensibile (cum ar fi
schimbãtorul de cãldurã) de supraîncãlzire ºi asigurã condiþiile optime de
funcþionare chiar ºi dupã perioade lungi de nefuncþionare.
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Concretul inovaþiei
MIRA înglobeazã o sumã întregã de inovaþii destinate asigurãrii unei instalãri ºi
întreþineri sigure ºi precise, ºi maximizãrii vitezei de funcþionare.

Instalare facilã
MIRA este aºa de redus ca dimensiuni ºi greutate
(modelul CF - 29 kg) încât este foarte uºor de
ridicat ºi instalat (datoritã ºablonului standard de
montare) în niºe ºi alte spaþii restrânse.
Prezintã o maximã flexibilitate, de asemenea, ºi în
înlocuirea pieselor la locul de montaj.

Întreþinere rapidã
Accesul frontal la cazanul MIRA este facilitat de
clipsurile rapide de prindere de pe carcasã .
Dispunerea componentelor, deºi realizatã într-un spaþiu
minimal, este fãcutã într-un mod integrat, prietenos
utilizatorului; toate sunt uºor de demontat pentru a
uºura operaþiile de curãþare, întreþinere de rutinã ºi
intervenþii extraordinare, incluzând:
înlocuirea senzorilor de contact NTC fãrã a fi nevoie de
golirea sistemului de încãlzire;
uºurinþã ºi rapiditate extraordinare în repornirea
cazanului chiar ºi în cazul sistemelor vechi ºi îmbâcsite;
reglãri simple

Având cutia electricã de comandã pe un sistem
basculant, accesul este facilitat la toate legãturile.
Sistemul de auto-diagnosticare identificã orice eroare ºi
permite un service ºi operaþii de întreþinere mai rapide
ºi mai precise
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MIRA
Caracteristici
Caracteristicile tehnice ale cazanului MIRA înglobeazã cele mai avansate
concepþii de proiectare, cu reflectare în soluþii inovative de instalare ºi
întreþinere.
Acestea reprezintã esenþa evoluþiei tehnologiei în sistemele de încãlzire, aºa
cum a fost ea dezvoltatã de-a lungul timpului de cãtre Chaffoteaux & Maury.

Cartea de vizitã MIRA
MIRA, cãldurã , punct cu punct
Dimensiuni extra compacte: 720x390x296 mm
Randament 3 stele conf. directivei 92/42/EEC (model 24-30 FF)
Sistem hidraulic monobloc integrat, multi-functional, confecþionat din
materiale compozite, cuprinzând: pompa de circulaþie cu 2 viteze
selectabile, cu dezaerator încorporat, valvã trei cãi cu acþionare
motorizatã, supapã de siguranþã circuit primar ºi by-pass automat
Încãlzire circuit apã caldã sanitarã în schimbãtor cu plãci din oþel
inoxidabil, generos dimensionat: 14 plãci (14 plãci pentru 30 KW)
Aprindere electronicã cu controlul flãcãrii prin ionizare
Reglare electronicã continuã a flãcãrii
Comanda setãrii temperaturii din circuitele de apã caldã ºi încãlzire
prin intermediul celor 2 senzori de contact NTC cu vitezã de rãspuns
rapidã
Protecþia pompei în cazul lipsei accidentale a apei
Sistem anti-blocare a pompei ºi a valvei cu trei cãi care intrã în
funcþiune la fiecare 23 de ore
Post-circulaþie
Panou electronic cu microprocesor
Dispozitiv anti-îngheþ pe circuitele de apã caldã ºi încãlzire ale
cazanului pe 2 nivele de temperaturã (pompa porneºte la 7°C, arzãtorul
porneºte la 4°C)
Sistem de auto-diagnosticare integrat, cu leduri care indicã parametrii
de funcþionare ºi starea de eroare
Toate operaþiunile se fac din partea frontalã
Utilizare uºoarã ºi imediatã a cazanului prin intermediul panoului
analogic de comandã
Filtre pe circuitele de apã caldã ºi încãlzire
Proiectat pentru a fi utilizat cu un cronotermostat (valabil în versiunea
cu telecomandã)

Tubulaturã de tiraj
Pentru cazanul MIRA, Chaffoteaux & Maury livreazã 2 tipuri de
tuburi de tiraj: coaxial 60/100, ºi duble 80/80.
De fapt, MIRA se adapteazã la oricare tip de tubulaturã ºi
poate atinge urmãtoarele lungimi:
80/80: de la 0 la 43 metri (30 kW) - de la 0 to 67 metri (24 kW)
60/100 – de la 0.3 la 4 metri

Pentru toate situaþiile se asigurã o gamã completã de accesorii,
inclusiv coturi, extensii, piese terminale de perete ºi acoperiº.
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Componente

Descriere
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
6

Camerã etanºã
Presostat de aer
Dispozitiv de siguranþã la supraîncãlzire
Termistor pe ieºirea schimbãtorului principal
de cãldurã
Bloc gaz ce cuprinde:
- 2 valve solenoid de siguranþã
- 1 valvã solenoid de reglare
Circuit apã caldã, oþel inoxidabil
Supapa de siguranþã încãlzire
Transformator aprindere
Cadru din tablã de oþel
Protecþie abur
Ventilator
Schimbãtor principal din cupru
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13
14
15

16
17
18
19

Camera de ardere
Termistor pe intrarea schimbãtorului principal
de cãldurã
Arzãtor multigaz ce cuprinde:
- distribuitor echipat cu injectoare
- electrod de aprindere
- electrod detectare flacãrã
Valvã trei cãi acþionatã cu motor
Fluxostat apã caldã sanitarã
Pompã de circulatie cu dispozitiv automat de
degazare
Cutie electricã de comandã, rabatabilã

În imagine: MIRA 24 FF (tiraj forþat ºi camerã etanºã)
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Date tehnice

MIRA 24 CF

MIRA 24 FF

MIRA 30

II2H3+
B11 BS

II2H3+
C12-C32C42-C52

II2H3+
C12-C32C42-C52

kW
kW

26,0/9,0
24,0/7,5

26,0/12,0
24,0/10,0

32,25/14,0
30,0/12,0

%
%

86,5
89,9
1

87,2
91,1
3

88,9
92,8
3

m3/h
Kg/h

l/min
bar
litri
bar
l/h
bar
mbar
mbar
kg

2,75/1,25
2,05/0,772,02/0,77
53
111,5
5,2
52
108
3
2
10/0,1
5
1
300
3/0,7
20
28
29

2,75/1,35
2,05/0,82,02/0,8
42
126
6,5
44
187
2
2
10/0,1
5
1
300
3/0,7
20
28
32

3,44/1,3
2,56/0,82,52/0,8
54
/
6,6
58
198
2
2
10/0,1
7
1
300
3/0,7
20
28
33

°C
°C
l/min

85/35
60/40
11,4

85/35
60/40
11,4

85/35
60/40
14,3

V/Hz
W

230/50
90

230/50
150

230/50
150

FF

Categorie
Tip
Power
Putere termicã nominalã Max/Min
Putere termicã utilã Max/Min ( încãlzire, apa calda)
Randament
Randament la 30% din puterea maximã de încãlzire
Randament la puterea termicã nominalã maximã
Nr. stele la randament ardere (92/42/EEC)
Caracteristici
Consum nominal de gaz maxim/minim (G20)
Consum nominal de gaz maxim/minim (G30-G31)
Debit de aer necesar arderii
Temperatura gazelor arse la putere nominalã maximã
Conþinut CO2 la putere nominalã
Conþinut CO la putere nominalã
Conþinut NOx la putere nominalã
Clasa NOx (EN 297/483)
Debit minim de apã caldã
Presiune max/min apã sanitarã
Capacitate vas expansiune
Presiune pre-încãrcare
Debit minim în circuitul de încãlzire
Presiune max/min în circuitul de încãlzire
Presiune alimentare gaz metan (G20)
Presiune alimentare gaz lichefiat (G30-G31)
Greutate netã
Performanþe
Temperaturã de încãlzire max/min
Temperaturã max/min apã caldã sanitarã
Cantitate apã caldã (ΔT=30°C)
Secþiunea electricã
Tensiune/frecvenþã de alimentare
Energie electricã totalã absorbitã

Dimensiuni

m3/h
°C
%
mg/kWh
mg/kWh

Versiune FF (tiraj forþat)

Versiune CF (tiraj natural)

în mm.
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Pentru informaþii:

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.
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