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Gazowy kocioł kondensacyjny Modula III

Modula III – Gazowy kocioł kondensacyjny 45 do 115 kW

Zalety i korzyści

• Duży zakres modulacji 20 - 100 %
• Temperatura spalin tylko dwa do ośmiu stopni powyżej temperatury powrotu, tzn. zdecydo-

wane zwiększenie stopnia wykorzystania
• Proste przezbrojenie na Propan techn.
• Wymiennik ciepła, odlew aluminiowo-krzemowy, odporny na tworzenie osadów i narostów
• Prosta i przejrzysta budowa oznacza łatwą obsługę oraz krótki czas szkolenia
• Mała ilość części tzn. małe wydatki na części zamienne, małe nakłady na naprawy serwisowe, 

mała ilość magazynowanych części zamiennych
• Nowoczesny Design
• Jasny wyświetlacz LCD ze zmiennymi kolorami podświetlania tła
• Wskazanie ciśnienia wody cyfrowe
• Obszerna analiza zakłóceń poprzez wyświetlacz LCD
• Wintegrowane zabezpieczenie powrotu spalin (możliwa zabudowa wielu kotłów)
• Bardzo przyjazny w obsłudze
• Cicha praca
• Proste czyszczenie wymiennika ciepła

Budowa i wyposażenie standardowe

• Wymiennik ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego
• Cylindryczny palnik powierzchniowy ze stali nierdzewnej
• Regulacja temperatury i kontrola poprzez czujniki
• Wyświetlacz LCD
• Płytka regulacyjna i sterownicza
• Przyłącze Opentherm
• Wentylator powietrza spalania z regulacją obrotów
• Zabezpieczenie powrotu spalin
• Zawór magnetyczny gazowy (kombi)
• Bezstopniowe dopasowanie mieszanki gaz/powietrze przy zmiennych obciążeniach
• Automatyczny odpowietrznik
• Koncentryczne podłączenie powietrze/spaliny do pracy w układzie niezależnymi lub zależnym od powietrza pomieszczenia

Specyfika

• Obszerna diagnostyka zakłóceń poprzez wyświetlacz LCD
• Regulacja gaz/powietrze umożliwia utrzymywanie zawsze jednakowej mieszanki gazowo-powietrznej przy wszystkich stanach eksploatacyjnych
• Przyłącza zasilania i powrotu Modula III posiadają gwint zewnętrzny 1¼“, co ułatwia i zwiększa elastyczność  podłączenia do układu grzewczego
• Gazowe kotły kondensacyjne Modula III 45, 65, 85, 115 kW mogą być zastosowane w połączeniu kaskadowym (kaskada kotłów) do 4 kotłów 

(max. całkowita moc cieplna 465 kW), i odznaczają się w tym zastosowaniu kompaktowością i oszczędnym zagospodarowaniem niewielkiej po-
wierzchni, poprzez montaż naścienny dużej mocy cieplnej o małych gabarytach

• Pompa kotła i/lub zawór przełączający mogą być zamontowane tylko na zewnątrz kotła
• Kontrola układu i zmiana nastaw regulacji SystaCompact II, SystaComfort II lub MES II możliwa poprzez internet – Patrz rozdział Regulacja, Web-

Portal SystaWeb
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Gazowy kocioł kondensacyjny Modula III

Dane techniczne

Modula III
8-45 kW

Modula III
12-65 kW

Modula III
16-85 kW

Modula III
18-115 kW

Nr.-Ident-CE 0063CL3333 0063CL3333 0063CL3333 0063CL3333

Typ urządzenia
B23, B23P, B33, 

C13(x), C33(x), C43(x), 
C53, C63(x

B23, B23P, B33, 
C13(x), C33(x), C43(x), 

C53, C63(x

B23, B23P, B33, 
C13(x), C33(x), C43(x), 

C53, C63(x

B23, B23P, B33, 
C13(x), C33(x), C43(x), 

C53, C63(x

Moc obciążeniowa Hi  
od - do

kW 8,2 - 41,2 12,2 - 62 14,6 - 86 17,2 - 110,2

Moc obciążeniowa przy przy-
gotowaniu ciepłej wody

kW  -  -  -  - 

Moc znamionowa Pn  
(50/30 °C) tryb ogrzewania

kW 8,9 - 43 13,3 - 65 15,8 - 89,5 18,4 - 114

Moc znamionowa Pn  
(80/60 °C) tryb ogrzewania

kW 8 - 40 12 - 61 14,1 - 84,2 16,6 - 107

Ciężar montażowy kg 58 65 72 74

Pojemność wodna kotła l 5,5 6,5 7,5 7,5

Ilość kondensatu, max. l/h 4,9 7,4 10,3 13,2

Opory po stronie wodnej  
∆T = 20 K

mbar 90 130 140 250

Max. temperatura wody kotła 
(granica zabezp.)

°C 110 110 110 110

Max. temperatura zasilania °C 90 90 90 90

Ciśnienie, min./max. bar 0.8 / 4.0 0.8 / 4.0 0.8 / 4.0 0.8 / 4.0

Poziom hałasu (z odległ. 1 m) dB(A) 45 45 52 51

Stopień sprawności

Stopień sprawności kotła 
(Temp. powrotu 30 °C)
wg.  EN 92/42

% 107,1 107,7 108,9 108,1

Stopień sprawności kotła 
obciążenie częściowe (Hi) 
(Temp. powrotu 60 °C)

% 107,7 108,9 108,1 107,1

Stopień sprawności obciąż. 
pełne (Hi) (80/60 °C)

% 97,2 98,3 97,9 96,6

Emisja

Emisja substancji szkodliwych 
NOx, gaz ziemny

mg/
kWh

45 54 54 54

NOx - Emisja średnio w roku
mg/

kWh
38 47 53 46
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Gazowy kocioł kondensacyjny Modula III

Gaz i spaliny

Modula III
8-45 kW

Modula III
12-65 kW

Modula III
16-85 kW

Modula III
18-115 kW

Dyspozycyjne ciśnienie podn. Pa 150 100 160 220

Masa strumienia spalin 
obciążenie częściowe/pełne

Kg/s 0,0039 / 0,019 0,0058 / 0,029 0,0078 / 0,038 0,01 / 0,049

Temp. spalin obciążenie pełne °C 67 68 67 72

Emisja NOx średnio w roku
mg/

kWh
38 47 53 46

Rodzaj gazu
GZ 50
GZ 35)

Propan techn.

GZ 50
GZ 35)

Propan techn.

GZ 50
GZ 35)

Propan techn.

GZ 50
GZ 35)

Propan techn.

Ciśnienie przyłącza gazu - 
ziemny/propan techn

mbar 20-30 / 37-50 20-30 / 37-50 20-30 / 37-50 20-30 / 37-50

Wartość dla podłączenia gazu 
ziemnego GZ 50

m³/h 4,4 6,6 9,1 11,7

Przyłącza

Zasilanie / Powrót GZ R 1¼“ R 1¼“ R 1¼“ R 1¼“

Gaz GZ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“

Spaliny/Powietrze mm 80 / 125 100 / 150 100 / 150 100 / 150

Strona elektryczna

Pobór mocy przy pełnym 
obciążeniu
bez zewnętrznych pomp i 
mieszaczy

W 75 75 123 240

Podłączenie elektryczne V / Hz 230 / 50 Hz 230 / 50 Hz 230 / 50 Hz 230 / 50 Hz

Rodzaj zabezpieczenia IP X4D X4D X4D X4D

Specyficzne wartości dla obliczenia liczby ep  (wg. EnEV wzgl. DIN V 4701-10)

Moc znamionowa
Qn

kW 40 61 84,2 107

Stopień sprawności100 % 
Moc znamionowa
h100

% 97,2 98,3 97,9 96,6

Stopień sprawności 30 %  
Moc znamionowa (część. 
obciąż.)
h30

% 107,7 108,9 108,1 107,1

Straty stałe gotowości wg. 
DIN 4701-10
qB,70

% 0,5 0,4 0,3 0,2

Zapotrz. mocy pomocniczej 
przy 100 %
Moc znamionowa
PHE,100

W 68 88 125 199

Zapotrz. mocy pomocniczej 
przy 30 %
Moc znamionowa (częściowe 
obciążenie)
PHE,30

W 18 23 20 45
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Modula III dla nie mieszanego obiegu grzewczego

Krótki opis

• Do pracy w trybie niezależnym lub zależnym od powietrza pomieszczenia
• Z regulacją ogrzewania SystaCompact II dla nie mieszanego obiegu grzewczego
• Regulacja ogrzewania SystaCompact II prowadzona jest pogodowo, z możliwością rozbudowy o funkcję sterowania pompy cyrkulacyjnej

Cechy charakterystyczne

• Duży zakres modulacji 20 – 100 %
• Przejrzysta budowa i łatwy dostęp
• Nie wymagane żadne boczne odstępy dla serwisowania
• Ekstremalnie niska emisja substancji szkodliwych, zdecydowanie 

poniżej granicy dla „Blauer Engel“

• Wysoka niezawodność pracy długa żywotność dzięki wymiennikowi 
ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego z 10 letnią gwarancją

Modula III z wintegrowaną regulacją ogrzewania SystaCompact dla zbiornika Aqua bez 3-drogowego zaworu przełączającego

Modula III
8-45 kW

Modula III
12-65 kW

Modula III
16-85 kW

Modula III
18-115 kW

Numer zamów. 22-6100 22-6200 22-6300 22-6400

Zakres dostawy

Gazowy kocioł kondensacyjny • Regulacja ogrzewania SystaCompact II • Czujniki temperatury

Wskazówka

• Wintegrowany panel obsługi SystaCompact II nie może być zastosowany jako regulator temperatury pomieszczenia
• Przy zastosowaniu SystaCompact II, w razie potrzeby może być zastosowany dodatkowy panel obsługi służący jako regulator temperatury pomie-

szczenia (Numer zamów. 09-7424
• Przy wykonaniu z zewnętrznym zaworem przełączającym wymagana jest płytka rozszerzająca 22-1774
• Pasujące sprzęgło hydrauliczne zawarte jest w rozdziale Osprzęt systemów
• Pompa i 3-drogowy zawór przełączający nie są objęte zakresem dostawy

Modula III
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Modula III

Modula III dla mieszanych obiegów grzewczych i zbiornika ciepłej wody Aqua bez 3-drogowego zaworu przełączającego

KW

WW

Krótki opis

• Do pracy w trybie niezależnym lub zależnym od powietrza pomieszczenia
• Komfortowa regulacja ogrzewania SystaComfort II w obudowie naściennej, panel obsługi w kotle, prowadzona pogodowo
• Regulacja ogrzewania SystaComfort II może być rozbudowana o funkcje – Sterowanie pompą cyrkulacyjną – Regulacja 3. obiegu grzewczego – 

Regulacja obiegu grzewczego basenu – Regulacja kotła na drewno lub kominka

Cechy charakterystyczne

• Nie wymagane żadne boczne odstępy dla serwisowania
• Ekstremalnie niska emisja substancji szkodliwych, zdecydowanie 

poniżej granicy dla „Blauer Engel“

• Wysoka niezawodność pracy długa żywotność dzięki wymiennikowi 
ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego z 10 letnią gwarancją

2 mieszane obiegi grzewcze

Modula III
8-45 kW

Modula III
12-65 kW

Modula III
16-85 kW

Modula III
18-115 kW

Numer zamów. 22-6102 22-6202 22-6302 22-6402

Zakres dostawy

Gazowy kocioł kondensacyjny • Regulacja ogrzewania SystaComfort II w obudowie naściennej dla do 2 obiegów grzewczych, Panel obsługi Systa-
Comfort II w kotle • Czujniki temperatury

Wskazówka

Układy z 2 obiegami grzewczymi
• Obsługa obydwóch obiegów grzewczych odbywa się poprzez panel obsługi wintegrowany w kotle.
• Przy zainstalowaniu 1-go dodatkowego panelu obsługi (09-7424) w pomieszczeniu mieszkalnym, możemy z tego panelu sterować obydwa 

obiegi grzewcze.
• Przy zainstalowaniu 2 dodatkowych paneli obsługi (09-7424 i 09-7322) w pomieszczeniu mieszkalnym, każdy obieg grzewczy może być stero-

wany oddzielnie. 

Układy z 3 obiegami grzewczymi
• Obsługa wszystkich 3 obiegów grzewczych odbywa się poprzez panel obsługi wintegrowany w kotle.
• Przy zainstalowaniu 1-go dodatkowego panelu obsługi (09-7424) w pomieszczeniu mieszkalnym, możemy z tego panelu sterować pierwszy i 

trzeci obieg grzewczy.
• Przy zainstalowaniu 2 dodatkowych paneli obsługi (09-7424 i 09-7322) w pomieszczeniu mieszkalnym, możemy tutaj przeprowadzać sterowa-

nie drugiego obiegu grzewczego.

• Wintegrowany panel obsługi SystaComfort II nie może być zastosowany jako regulator temperatury pomieszczenia
• Cena, ilustracja i opis patrz rozdział Regulacja – Regulacja ogrzewania SystaComfort II
• Pasujące sprzęgło hydrauliczne zawarte jest w rozdziale Osprzęt systemów
• Pompa nie jest objęta zakresem dostawy
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Modula III dla mieszanych obiegów grzewczych i Aqua EXPRESSO bez 3-drogowego zaworu przełączającego
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Krótki opis

• Do pracy w trybie niezależnym lub zależnym od powietrza pomieszczenia
• Komfortowa regulacja ogrzewania SystaComfort II w obudowie naściennej, panel obsługi w kotle, prowadzona pogodowo
• Regulacja ogrzewania SystaComfort II może być rozbudowana o funkcje – Sterowanie pompą cyrkulacyjną – Regulacja 3. obiegu grzewczego – 

Regulacja obiegu grzewczego basenu – Regulacja kotła na drewno lub kominka

Cechy charakterystyczne

• Nie wymagane żadne boczne odstępy dla serwisowania
• Ekstremalnie niska emisja substancji szkodliwych, zdecydowanie 

poniżej granicy dla „Blauer Engel“

• Wysoka niezawodność pracy długa żywotność dzięki wymiennikowi 
ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego z 10 letnią gwarancją

2 mieszane obiegi grzewcze

Modula III
8-45 kW

Modula III
12-65 kW

Modula III
16-85 kW

Modula III
18-115 kW

Numer zamów. 22-6104 22-6204 22-6304 22-6404

Zakres dostawy

Gazowy kocioł kondensacyjny • Regulacja ogrzewania SystaComfort II w obudowie naściennej dla do 2 obiegów grzewczych, Panel obsługi Systa-
Comfort II w kotle • Czujniki temperatury

Wskazówka

• Wintegrowany panel obsługi SystaComfort II nie może być zastosowany jako regulator temperatury pomieszczenia
• Przy zastosowaniu SystaComfort II, w razie potrzeby może być zastosowany dodatkowy panel obsługi służący jako regulator temperatury po-

mieszczenia (Numer zamów. 09-7424)
• Pompa kotła, patrz Osprzęt

Modula III
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Modula III

Modula III bez regulacji, bez pompy, dla zewnętrznej regulacji (MES, Systa lub obca regulacja)

Krótki opis

• Do pracy w trybie niezależnym lub zależnym od powietrza pomieszczenia
• Bez regulacji
• Przyłącze OpenTherm do podłączenia regulacji system MES, regulacji Systa, lub obcej regulacji

Cechy charakterystyczne

• Bardzo duży zakres modulacji 20 – 100 %
• Łatwa oraz prosta obsługa i serwisowanie dzięki przyjaznej i przej-

rzystej budowie
• Nie wymagane żadne boczne odstępy dla serwisowania
• Ekstremalnie niska emisja substancji szkodliwych, zdecydowanie 

poniżej granicy dla „Blauer Engel“
• Wysoka niezawodność pracy i długa żywotność dzięki wymiennikowi 

ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego z 10 letnią gwarancją

Modula III
8-45 kW

Modula III
12-65 kW

Modula III
16-85 kW

Modula III
18-115 kW

Numer zamów. 22-6105 22-6205 22-6305 22-6405

Zakres dostawy

Gazowy kocioł kondensacyjny • Bez regulacji ogrzewania

Wskazówka

• Regulacja system MES II i regulacja Systa patrz rozdział Regulacja
• Do modulacyjnego sterowania poprzez istniejącą regulację system MES od 03/97 do 06/2012 wymagane jest przyłącze bus / OpenTherm 02-6622
• Pasujące sprzęgło hydrauliczne zawarte jest w rozdziale Osprzęt systemów
• Pompa nie jest objęta zakresem dostawy




