


Směřování evropské politiky dnes jednoznačně upřednostňuje 
energetiku s nižší spotřebou a zároveň s malým dopadem na 
životní prostředí. Uživatelé, kteří si tuto cestu vyberou, jsou pak 
odměňováni například výhodami ve formě daňových úlev. 
Výsledkem těchto tendencí je kondenzační kotel. 
Unical, která jako jedna z prvních italských firem silně věřila 
této technologii, představuje kolekci ALKON.
10 modelů kotlů:
 • pouze pro vytápění prostředí 
 • s průtokovým ohřevem TUV
 • akumulační

Všechny kotle jsou promyšlené tak, aby skloubily komfort 
s maximální flexibilitou zařízení. Ucelenost řady ALKON 
umožňuje projektantovi kombinovat zařízení s generátorem, 
který nejvíce odpovídá potřebám uživatele. 
Všechny kotle ALKON splňují požadavky pro zařazení do 
nejvýkonnější kategorie  . Vyznačují se také velmi 
vysokým modulačním poměrem až 1:7. Díky tomu a také díky 
kondenzaci se snižuje spotřeba více než 30% oproti tradičním 
systémům. 
Jejich výjimečnost je dána srdcem kotlů, tvořeným vysoce 
výkonným výměníkem z hliníkové/křemíkové/hořčíkové slitiny.

Čistá technologie

Pouze vytápění 
a kombinovaný s 
ohřevem TUV 
Lineární vzhled, přímé 
ovládání na LCD displeji. 
Tichý a spolehlivý. 

35 (35 kW) kombinovaný s ohřevem TUV 
se systémem spalování SCOT. 

S hloubkou pouze 18 cm, vymyšlený pro 
vnější instalace, je ideální i pro interiér. 

6 modelů, všechny s uzavřenou 
komorou, ve verzích: 
• Vytápění
• Kombinovaný s průtokovým 

ohřevem vody,
• S vestavěným ohřívačem TUV.

ALKON 09

ALKON SLIM SCT

ALKON 

model ALKON 09 18 R 24 R 24 C
jmenovitý
výkon
min/max       

kondenzační kW 4,7÷18,4 4,7÷24 4,7÷24
konvenční kW 4,2÷17,4 4,2÷23 4,2÷23

tepelný příkon kW 18 23,8 23,8
h kondenzací na min zatížení % 107,2 107,2 107,2

model ALKON SLIM SCT 35 C
jmenovitý
výkon
min/max       

kondenzační kW 5,8÷34,3
konvenční kW 5,2÷32,7 

tepelný příkon kW 34
h kondenzací na min zatížení % 107,9

model ALKON 28 R 35 R 28 C 35 C 24 B 60 35 B 60
jmenovitý
výkon
min/max

kondenzační kW 5,9÷28,6 5,9÷35,1 6,1÷28,7 5,9÷35,1 4,6÷24,1 5,8÷34,6

konvenční kW 5,2÷27,3 5,2÷33,3 5,4÷27,3 5,2÷33,3 4,0÷22,8 5,0÷33,2

tepelný příkon kW 28 23,8 28 34,5 23,8 34,5

h kondenzací na min zatížení % 108,6 107,2 108,6 107,2 106,1 105,3

 18 - 24 R (18-24 kW) 
pouze pro vytápění, možno  
kombinovat s ohřevem TUV 

 28-35 R (28÷35 kW) 
pouze pro vytápění, možno 
kombinovat s ohřívačem pro 
přípravu TUV 

 24 C (24 kW) 
s průtokovým ohřevem TUV 
skrze výměník z nerezové oceli 

 S průtokovým ohřevem vody 
prostřednictvím výměníku z 
nerezové oceli. 

 28-35 C (28÷35 kW) 
s rychlou přípravou teplé vody 
prostřednictvím výměníku z 
nerezové oceli. 

 28-35 B 60 (24÷35 kW) 
s integrovaným 60 litrovým 
ohřívačem  „ultrafast” pro 
náročné požadavky na TUV. 



Účinnost a jednoduchost

Rozumná investice
Přednost celé řady ALKON, vyvinuté v souladu se současnými 
přísnými nařízeními, spočívá mimojiné i ve využití daňových 
výhod, které jsou spojeny s používáním kondenzačních kotlů. Řada 
ALKON se opírá o přísun energie, dodávané jedním výměníkem/
kondenzátorem, o kvalitu spalování obstarávanou premixovaným 
hořákem a o pokročilé elektronické řízení.

Hořáky Premix
Kotle ALKON jsou opatřeny systémem 
spalování hořáky s kompletním 
předmícháním. Speciální modulační 
elektronicky řízený ventilátor na základě 
požadavku výkonu vyvolá přesné množství 
spalovacího plynu, a tím zabrání plýtvání a 
zároveň zaručí velmi omezení množství emisí. 
Celá řada Alkon je opatřena novým efektivním 
hořákem  „Flat”, který zaručuje:
• dlouhou životnost díky nízké teplotní a 

mechanické námáze a fyzické stálosti vláknité 
síťoviny FeCrAlloy 

• ideální šíření tepla vyzařováním díky 
chemicko-fyzickému složení

• zvýšenou tichost spalování díky nízkým 
tlakům a antirezonančnímu krytu 
ventilátoru, který je schopen vyvinout 
obzvláště měkký plamen. 

Teplý kouř, vytvořený spalováním a velmi 
bohatý na vodní páru, uvolňuje teplo při 
svém průchodu výměníkem, ochlazuje se a při 
kondenzaci vyrobí až litr vody na každý m³ 
spáleného plynu. Toto využití energie zvané  
„kondenzační teplo” nebo  „využití latentního 
tepla” se projevuje v ekonomické úspoře 
(zvýšení sezónní účinnosti až o 30%), které je 
nemožné dosáhnout s tradičními kotli. 

Autoadaptace
Využití funkce předmíchání, díky autoadaptaci 
neboli schopnosti kotle přizpůsobit výkon 
podle rezistence odkouření, vyřeší problémy 
spojené s vedením odkouření. 

Řízení a ovládání
• Elektronická modulace: řada ALKON 

představuje pokrokové funkce pro 
řízení výkonu a výkonnostní úrovně. 
Regulace teploty a výkonu probíhá po 
nastavení automaticky, případně s pomocí 
modulačních termostatů a externích sond.  

• Autodiagnostika a bezpečnost: výkonné 
mikroprocesory zaručují vysokou úroveň 
bezpečnosti a v předcházení závadám díky 
autodiagnostice v reálném čase. 

VEDENÍ ODKOUŘENÍ

MODULAČNÍ VENTILÁTOR 
PŘEDMÍCHÁNÍ

PLYNOVÝ 
MODULAČNÍ VENTIL 

PŘEDKOMORA 
PŘEDMÍCHÁNÍ 
VZDUCHU/PLYNU 

BEZPEČNOSTNÍ 
JISTIČ KLIXON 

VÝMĚNÍK / KONDENZÁTOR 
(Al/Si/Mg)

VÝSTUP
KONDENZÁTU



V souladu se životním prostředím

Aby odolal korozi kyselých kondenzátů a aby zaručil 
vyšší teplotní výkon, výměník/kondenzátor se skládá 
ze slitiny hliníku, křemíku a hořčíku. Základním 
prvkem je hliník, křemík zvyšuje jeho odolnost vůči 
vysokým teplotám a hořčík usnadňuje jeho mechanické 
zpracování. 
Díl se skládá ze dvou poloskořepin, které ze strany 
odkouření vykazují husté žebrování s hustotou, která 
se zvyšuje směrem ke spodní části, kde dochází ke 

kondenzaci par.
Mezi dvěma poloskořepinami se nachází výměnný 
okruh vody, která když skořepinami vzestupně a 
spirálovitě prochází, zaručuje mimořádnou účinnost a 
minimální dopad na životní prostředí. 
Výjimečný jak při minimálním, tak i při maximálním 
výkonu, zaručuje vždy třídu  „4 hvězdiček” pro celou 
oblast modulace výkonu. 

Motor z hliníku, 
křemíku a hořčíku

Charakteristika
 Husté žebrování pro výměnu
 Nízký obsah vody
 Nízká tepelná setrvačnost
 Vysoká rychlost výměny
 Žádné případy přehřívání za 
všech provozních podmínek 

Kvalita a úspora 
Řada ALKON nabízí v souvislosti s provozními úsporami 
nejlepší možné výsledky:

 Snížená spotřeba: díky kondenzaci a výjimečnému 
modulačnímu poměru až 1:7, které snižují sezónní spotřebu o 
více než 30% oproti tradičním kotlům. 

 Flexibilita zařízení: řízení 2 teplotních zón s rozdílnými 
teplotami. 

 Rychlejší příprava TUV prostřednictvím systému RI.RA. 
pro rychlý ohřev: od 13,2 litrů/min (model 24 C INC) až 
k 20 litrům/min (model CARGO 35 C) díky obrovským 
výměníkům s deskami z nerezové oceli, kterými jsou opatřeny 
například tyto modely:   

 • 20 deskami model 28 C 
 • 24 deskami model 35 C 
 • 28 deskami model
   SLIM SCT 35 C 

Doplňkové funkce 
Všechny kotle Unical jsou výjimečné díky 
kompletnímu balíčku funkcí:

 Odkouření více než 30 metrů (zdvojené 80/80). 
 Možnost odkouření s Ø 60 (homologované). 
 Řízení 2 teplotních zón s rozdílnými teplotami. 
 Fungování při proměnné teplotě. 
 Protizámrazová ochrana. 
 Čerpadlo s protiblokovacím systémem a přepínací 
ventil.

 Postcirkulace s ochranou proti přehřátí.
 Funkce „kominík”.
 Modulační chronotermostat REGOLAFACILE a 
SIMCRONO (volitelný).

 Externí sonda (volitelná).



ALKON 09 18R-24R-24C 

ALKON 09 je dostupný ve verzích pouze vytápění 
a kombinovaný s průtokovým ohřevem vody, s 
uzavřenou komorou s výkonem při kondenzaci
18 e 24 kW.

 Snížená spotřeba díky kondenzaci a 
mimořádnému modulačnímu poměru 1:5, které 
snižují spotřebu o více než 30% oproti tradičním 
kotlům, s vyšším výkonem a snížením škodlivých 
účinků režimu on/off (při vypínání a zapínání 
kotle). 

 Účinnost > 107%.
 Ultratenký primární výměník z Al/Si/Mg slitiny s 
hloubkou < 12 cm.

 Systém RI.RA.: rychlý ohřev (model 24 C). 
 Ideální flexibilita instalace pro všechna zařízení; s 
řízením 2 teplotních zón s rozdílnými teplotami 
(high/low) prostřednictvím modulačních 
chronotermostatů a externí sondy. 

 Příprava TUV až do 13,2 litrů/min ∆t 25 se 
speciálním výměníkem s 12 deskami z nerezové 
oceli dle nového návrhu (model 24 C).

 Menší hlučnost při provozu díky novému systému 
předmíchání.

 Digitální displej.
 Kompaktní rozměry: 700x420x310 mm (bez 
rozměrů krytu).

Teplá sprcha bez
velkého čekání
Díky inovačnímu mikroprocesoru kombinovanému 
se systémem  „RI.RA.” (Riscaldamento Rapido 
– Rychlý Ohřev) ALKON 09 odpovídá rychle na 
požadavky teplé užitkové vody, což představuje 
pro uživatele nepochybné plus. Ke spuštení RI.RA. 
slouží tlačítko na přístrojové desce, které urychlí 
dostupnost teplé vody tím, že udržuje vysoce 
výkonný speciální výměník s 12 deskami z nerezové 
oceli při  „správné” teplotě. Zvláštní rastr s kříženými 
kanály zvyšuje účinnost výměníku rovnoměrně 
s povrchem a oproti standardním modelům tak 
umožňuje silné a stálé dodávky vody.  

ALKON 09

model ALKON 09 18 R 24 R 24 C
jmenovitý
výkon
min/max       

kondenzační kW 4,7÷18,4 4,7÷24 4,7÷24

konvenční kW 4,2÷17,4 4,2÷23 4,2÷23

tepelný příkon kW 18 23,8 23,8

h kondenzací na min zatížení % 107,2 107,2 107,2

třída účinnosti (Směrnice 92/42/EHS)



Detaily

ALKON 09

Charakteristika 
 Kondenzační se 4 hvězdičkami

 (směrnice 92/42/EHS).
 Jedinečný ultrakompaktní výměník z Al/Si/Mg 
slitiny s velmi vysokou cirkulací vody. 

 Premixovaný modulační hořák se stálým poměrem 
spalování, low NOx (třída 5 dle EN 297 e EN 483).

 Odkouření více než 50 metrů (dvojité 80/80).
 Možnost odkouření o Ø 60 (homologované). 
 Řízení 2 teplotních zón s rozdílnými teplotami. 
 Fungování při proměnné teplotě. 
 Modulační plynový ventil.
 Cirkulátor se 3 rychlostmi s odvzdušňovačem.
 Výklopný ovládací panel s multifunčním 
podsvíceným displejem a tlačítka pro snadné použití.

 Protizámrazová ochrana. 
 Čerpadlo s protiblokačním systémem.
 Postcirkulace s ochranou proti přehřátí.
 Funkce  „kominík”.
 Provoz multigas (metanový plyn nebo LPG – propan 
butan).

 Stupeň ochrany IP X4D.
 Kryt na přípojky.
 Volitelné: modulační chronotermostat 
REGOLAFACILE a chronotermostat SIMCRONO, 
EXTERNÍ SONDA.

Maximalizujte sezónní účinnost  
Elektronika z této série je vhodná k podpoře modulačních 
chronotermostatů a externích sond. Omezení škodlivých 
účinků režimu on-off a okamžitá reakce na výkyvy počasí 
zvyšují komfort a snižují množství emisí CO₂ díky 
neustálému vyhledávání maximální účinnosti při nejmenší 
možné teplotě.

Řízení 2 zón se dvěma 
termostaty
ALKON 09 znamená rovněž flexibilitu v oblasti montáže. 
Je ideální pro všechna zařízení díky elektronice, která 
kromě kontroly chodu kotle a jeho diagnostiky umožňuje 
řízení 2 topných okruhů pracujících na různých 
teplotních úrovních (vysoká pro radiátory a nízká pro 
podlahové vytápění) pomocí vysoce ekonomických 
termostatů.

VÝKLOPNÝ SYSTÉM

VÝKLOPNÝ SYSTÉM

Zcela vychladlý ultrakompaktní 
kondenzační výměník z hliníku 
(slitina Al/Si/Mg)

Modulační plynový ventil, který 
upravuje plamen podle reálné 
potřeby při užívání 

Speciální výměník s vysokou 
účinností z nerezové oceli a 
kříženými kanály

Výklopný řídící panel umožňuje 
snadný přístup k vnitřním 
součástem 



Řídící panel 

Rozměry a technické údaje

Volitelné 

ALKON 09

Řídící panel je velmi důležitý pro 
uživatele, protože pomocí něj může lépe 
využít všech možností, co kotel nabízí. 
Z tohoto důvodu je řídící panel kotle 
ALKON 09 přímo přístupný, viditelný 
rovněž ve tmě a snadno použitelný pro 
každého. Všechny servisní operace jsou 
snadno proveditelné pomocí vyklopení 
panelu směrem dolů. 
Multifunkční podsvícený LCD display 
umožňuje:
• Odečtení teploty ÚT a TUV.
• Zobrazení přerušení provozu z důvodu 

absence plamene. 
• Zobrazení stavu provoz/pohotovostní 

režim.
• Diagnostiku zaznamenající závady. 

Informační displej Tlakoměr

Nastavení teploty TUVResetovací tlačítko/funkce kominík Nastavení teploty ÚT

• ALKON 09 18 A 24R 
se mohou kombinovat 
s průtokovým 
ohřívačem TUV Unical, 
model DSP 110 inox 
s 110 litrovou nádrží 
z nerezové oceli AISI 
316L. 

• Kit pro přípravu 
ohřívače tvoří sonda 
NTC, kabeláž, 
trojcestný ventil

   kód 00361849 

ALKON 09 18 R 24 R 24 C

Výkon a příkon
Minimální/jmenovitý TEPELNÝ VÝKON při KONDENZACI kW 4,7÷18,4 4,7÷24 4,7÷24

Minimální/jmenovitý TEPELNÝ VÝKON kW 4,2÷17,4 4,2÷23 4,2÷23
TEPELNÝ PŘÍKON kW 18 23,8 23,8

Účinnost
KATEGORIE ÚČINNOSTI (Směrnice 92/42/EHS)
ÚČINNOST při jmenovitém výkonu v režimu KONDENZACE % 102,1 100,9 100,9
ÚČINNOST při minimálním výkonu v režimu KONDENZACE % 107,2 107,2 107,2
ÚČINNOST při jmenovitém výkonu % 96,6 96,5 96,5
ÚČINNOST při minimálním výkonu % 95,2 95,2 95,2

Spalování
CO2 (min/max input) % 9,5-9,5 9,5-9,5 9,5-9,5

NOx (hodnota stanovená dle EN 297/A3a EN 483 mg/kWh 35,5 38,8 38,8
TVORBA KONDENZÁTU max kg/h 2,9 3,8 3,83
Třída NOx 5 5 5
ÚT a TUV
PROVOZNÍ TEPLOTA v režimu ÚT min/max °C 30-85 30-85 30-85

REGULOVATELNÁ TEPLOTA v režimu TUV °C - - 38-60
PŘÍPRAVA TUV s ∆t 25 l/min - - 13,2
KAPACITA EXPANZNÍ NÁDOBY TOPENÍ l 6 6 6

Přívod el. energie
230/50 230/50 230/50NAPĚTÍ /FREKVENCE V/Hz

MAXIMÁLNÍ ABSORBOVANÁ ENERGIE W 120 132 132

Váha a technické vlastnosti
ČISTÁ VÁHA kg 33 33 36

STUPEŇ IZOLACE IP X4D X4D X4D
KATEGORIE PŘÍSTROJE II 2H3P II 2H3P II 2H3P



ALKON R

ALKON  28 R-35R

model ALKON 18 R 24 R
jmenovitý
výkon
min/max       

kondenzační kW 5,9÷28,6 5,9÷35,1

konvenční kW 5,2÷27,3 5,2÷33,3

tepelný příkon kW 28 34,5

h kondenzací na min zatížení % 108,6 107,2

třída účinnosti (Směrnice 92/42/EHS)

Modely ALKON R (pouze vytápění) představují 
evoluci ve flexibilitě zařízení: s příkonem 28 a 35 
kW vyhovují nárokům nejnáročnějších zařízení 
a se speciálními připojovacím kitem se mohou 
kombinovat se širokou škálou ohřívačů.

 Snížená spotřeba díky kondenzaci a 
mimořádnému modulačnímu poměru 1:5, které 
snižují spotřebu o více než 30% oproti tradičním 
kotlům, s vyšším výkonem a snížením škodlivých 
účinků režimu on/off (zapnuto/vypnuto).  

 Účinnost > 108%. 
 Ideální flexibilita při montáži pro všechna 
zařízení; s řízením 2 teplotních zón s rozdílnými 
teplotami (high/low) prostřednictvím 
modulačním chronotermostatů a externí sondy.

 Intuitivní řídící panel
Navíc ALKON R v kombinaci s ohřívačem Unical 
(model DSP 110 inox s nádrží na 110 litrů) se 
stává nepřekonatelným kombinovaným kotlem, 
který uspokojí všechny požadavky na přípravu teplé 
užitkové vody. 

Charakteristika:
• Ohřívač ultrafast na 110 litrů z nerezové oceli  

AISI 316L se šroubovitě vinutými trubkami.
• Polyuretan s vysokou hustototu pro lepší izolaci. 
• Třícestný motorizovaný přepínací ventil. 
• Expanzní nádoba pro ohřev TUV o objemu 4 l.
DSP 110 inox je dimenzovaný pro příkony od  
3 do více než 35 kW a zaručuje 
odtoky s vyšší produkcí teplé 
užitkové vody > 20 l/min
s vyšší stabilitou. 
Volitelné:
• Kit s recirkulačním  

čerpadlem ohřívače
• Kit pro přípravu ohřívače 

obsahuje sondu NTC, 
kabeláž, třícestný ventil   
(kód 00361712)

DSP 110 INOX



ALKON C

ALKON 28 C -35C

model ALKON 28 C 35 C
jmenovitý
výkon
min/max       

kondenzační kW 6,1÷28,7 5,9÷35,1

konvenční kW 5,4÷27,3 5,2÷33,3

tepelný příkon kW 28 34,5

h kondenzací na min zatížení % 108,6 107,2

třída účinnosti (Směrnice 92/42/EHS)

 Ultratenký primární výměník z Al/Si/Mg 
slitiny s hloubkou < 12 cm.

 Systém RI.RA.: rychlý ohřev. 
 Účinnost > 108 %

 Příprava TUV až do 19,4 litrů/min ∆t 25.

Teplá sprcha bez   
velkého čekání 
Díky inovačnímu mikroprocesoru 
kombinovanému se systémem  „RI.RA.” 
(Riscaldamento Rapido – Rychlý Ohřev) ALKON 
C odpovídá rychle na požavky teplé užitkové vody, 
což představuje pro uživatele nepochybné plus. 
Ke spuštení systému RI.RA. slouží tlačítko na 
přístrojové desce, které urychlí dostupnost teplé 
vody tím, že udržuje hliníkový výměník při  
„správné” teplotě. Ten díky své pozoruhodné 
tepelné setrvačnosti umožňuje silné a stálé 
dodávky vody.  

Řízení 2 zón se dvěma 
termostaty 
ALKON znamená rovněž flexibilitu v oblasti 
montáže. Ideální pro všechna zařízení díky 
elektronice, která kromě kontroly chodu kotle 
a jeho diagnostiky umožňuje řízení 2 topných 
okruhů pracujících na různých teplotních 
úrovních pomocí dvou vysoce ekonomických 
termostatů.

Maximalizujte sezónní 
účinnost 
Elektronika z této série je vhodná k podpoře 
modulačních chronotermostatů a externích 
sond. Snížení účinků režimu on-off a okamžitá 
reakce na výkyvy počasí zvyšují komfort a snižují 
množství emisí CO₂ díky neustálému vyhledávání 
maximální účinnosti za nejmenší možné teploty.  



ALKON B

ALKON 24B 60-35B 60

model ALKON 24 B 60 35 B 60
jmenovitý
výkon
min/max       

kondenzační kW 4,6÷24,1 5,8÷34,6

konvenční kW 4,0÷22,8 5,0÷33,2

tepelný příkon kW 23,8 34,5

h kondenzací na min zatížení % 106,1 105,3

třída účinnosti (Směrnice 92/42/EHS)

ALKON B 60 doplňuje řadu ALKON. V 
kombinaci s ohřívačem INOX o kapacitě 
60 litrů ve dvou modelech s příkonem 
při kondenzaci 24 a 35 kW, ALKON 
B 60 je odpovědí na potřeby takového 
uživatele, který dává přednost většímu 
komfortu a chce mít svoji zásobu vody 
stále k dispozici. Jde o kotel vyvinutý 
a zkonstruovaný z originálních dílů 
Unical, které mají základ v přesných 
konstrukčních filozofiích: jedinečný 
výměník, propracovaná řídící elektronika, 
snížená nutnost údržby, uživatelsky 
přátelská regulace a rafinovaný vzhled. Co 
se ekonomiky provozu týče nabízí jeden z 
nejlepších výkonů:

 Snížená spotřeba díky kondenzaci 
a mimořádnému modulačnímu 
poměru 1:5, které snižují spotřebu o 
více než 30% oproti tradičním kotlům. 

 Flexibilita zařízení: s řízením 2 
teplotních zón s rozdílnými teplotami.

 Vyšší produkce TUV až do 18 l/min
 Menší hlučnost chodu díky novému 
systému předmíchání. 

Řízení 2 zón se dvěma 
termostaty 
ALKON B 60 znamená rovněž 
flexibilitu v oblasti montáže. Ideální 
pro všechna zařízení díky elektronice, 
která kromě kontroly chodu kotle a 
jeho diagnostiky umožňuje řízení 2 
topných okruhů pracujících na různých 
teplotních úrovních pomocí dvou vysoce 
ekonomických termostatů.



ALKON B

Detaily

Charakteristika 
 Kondenzační se 4 hvězdičkami (směrnice 92/42/EHS).
 Jedinečný ultrakompaktní výměník z Al/Si/Mg slitiny s 
velmi vysokým oběhem vody. 
 Premixovaný modulační hořák se stálým poměrem 
spalování, low NOx (třída 5 dle EN 297 e EN 483).
 Akumulační bojler INOX AISI 316L o objemu 60 l
 Odkouření více než 30 metrů (dvojité 80/80)
 Možnost odkouření o Ø 60 (homologované). 
 Řízení 2 teplotních zón s rozdílnými teplotami. 
 Fungování při proměnné teplotě. 
 Prioritní přepínací ventil.
 Protizámrazová ochrana. 
 Čerpadlo s protiblokačním systémem.
 Postcirkulace s ochranou proti přehřátí.
 Funkce  „kominík”.
 Provoz multigas (metanový plyn nebo LPG – propan 
butan).
 Volitelné: modulační chronotermostat 
REGOLAFACILE, chronotermostat SIMCRONO, 
EXTERNÍ SONDA.

Spolehlivost nerezu  
Nový ohřívač z nerezu AISI 316L nabízí: 
• Akumulační kapacitu 60 litrů s přípravou:
 −15 litrů TUV za minutu za ∆t 25 a do 185 litrů v 

prvních 10’ (model 24 kW);
 −18 litrů TUV za minutu za ∆t 25 a do 195 litrů v 

prvních 10’ (model 35 kW).
• Délku primárního vinutí 10,4 m.
• K dispozici vinutí ve 2 soustředných spirálách 

umístěných v dolní části ohřívače. To napomáhá 
maximální tepelné výměně se studenou vodou u vstupu, 
která je vstřikována speciálním deflektorem a snižuje 
tím turbulence v horní části, kde dochází k čerpání teplé 
vody. 

• Příprava hořáku, ke které dochází v průběhu 10 minut, 
zaručuje provoz za každé okolnosti (dočasné čerpání, 
hydromasážní vany atd.). 

• Expanzní příruba pro čištění bojleru s obětovanou 
hořčíkovou anodou.

Výhody
 Odolnost proti korozi díky využití jednoho z nejlepších 
dostupných kovů, určeného pro vysoký stupeň 
hygieny, který byl prokázaný v oblasti ohřevu vody 
pro domácnosti. Dokonalost svarů je zaručena díky 
technologii  „TIG” (Tungesten Inert Gas). 

 Vysoká ohnivzdornost proti vápencovým usazeninám díky 
zrcadlovosti povrchů, které znemožňují zachycení částic usazenin. 
 Prakticky kompletní přemístění tepla z primárního oběhu. 
 Izolace o tloušťce 30 mm, tvořená dvěma poloskořepinami z 
lehčeného polystyrénu.  

Zcela vychladlý ultrakompaktní 
kondenzační výměník z hliníku 
(slitina Al/Si/Mg)

Premixovaný ventilátor

Ohřívač  „ultrafast” o kapacitě 
60 litrů z nerezu AISI 316 L 
se dvěma poloskořepinami z 
lehčeného polystyrénu

ALKON 35B 60: příprava TUV za 10 min – Ohřívač na 60°C
          Vstupní teplota vody 15°C

Čas (v min)

lit
rů

18 litrů za minutu

litrů



ALKON R-C-B

Rozměry a technické údaje

Řídící panel 

ALKON 09 28 R 35 R 28 C 35 C 24 B 60 35 B 60

Výkon a příkon
Minimální/jmenovitý TEPELNÝ VÝKON při KONDENZACI kW 5,9÷28,6 5,9÷35,1 6,1÷28,7 5,9÷35,1 4,6÷24,1 5,8÷34,6

Minimální/jmenovitý TEPELNÝ VÝKON kW 5,2÷27,3 5,2÷33,3 5,4÷27,3 5,2÷33,3 4,0÷22,8 5,0÷33,2
TEPELNÝ PŘÍKON kW 28 34,5 28 34,5 23,8 34,5

Účinnost
KATEGORIE ÚČINNOSTI (Směrnice 92/42/EHS)
ÚČINNOST při jmenovitém výkonu v režimu KONDENZACE % 102,3 101,7 102,3 101,7 101,1 100,5
ÚČINNOST při minimálním výkonu v režimu KONDENZACE % 108,6 107,2 108,6 107,2 106,1 105,3
ÚČINNOST při jmenovitém výkonu % 97,5 96,5 97,5 96,5 95,9 96,3
ÚČINNOST při minimálním výkonu % 96,8 96,8 96,8 96,8 101 94

Spalování
CO2 (min/max input) % 9,3 - 9,2 9,3 - 9,2 9 - 9,2 9 - 9,2 9 - 9 9 - 9

NOx (hodnota stanovená dle EN 297/A3a EN 483 mg/kWh 38,2 38,2 49,65 38,2 57,6 34,8
TVORBA KONDENZÁTU max kg/h 4,8 5,9 4,7 5,9 4 5,6
Třída NOx 5 5 5 5 5 5
ÚT a TUV
PROVOZNÍ TEPLOTA v režimu ÚT min/max °C 30 / 80 30 / 80 30 / 80 30 / 80 30 / 80 30 / 80

REGULOVATELNÁ TEPLOTA v režimu TUV °C - - 35-60 35-57 35-65 35-65
PŘÍPRAVA TUV s ∆t 25 l/min - - 15,6 19,4 15 17,7
KAPACITA EXPANZNÍ NÁDOBY TOPENÍ l 7 7 8 7 7,5 7,5

Přívod el. energie
230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50NAPĚTÍ /FREKVENCE V/Hz

MAXIMÁLNÍ ABSORBOVANÁ ENERGIE W 130 130 143 130 152 163

Váha a technické vlastnosti
ČISTÁ VÁHA kg 39 39 37 39 64 67

STUPEŇ IZOLACE IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D
KATEGORIE PŘÍSTROJE II 2H3P II 2H3P II 2H3P II 2H3P II 2H3P II 2H3P

Řídící panel se velmi lehce ovládá prostřednictvím dvou 
otočných knoflíků předvolby a umožňuje zapnutí, seřízení 
vytápění na 30-80 °C a nastavení ohřevu teplé vody 35-60°C. 
Termomanometr nabízí ovládání teploty a tlaku. 
Střídavé zapnutí a vypnutí ledkových světel, které fungují jako 
síťový kontrolní indikátor i jako ukazatel činnosti vytápění a 
přítomnosti plamene, umožňuje diagnostiku prostřednictvím   
14 hlášení, od indikace nedostatku vody až po závady na  
sondách NTC. Usnadňují tak uživatelské i instalatérské zásahy.
Verze ALKON 18-21-28 a 35 jsou vybaveny stejným řídícím 
panelem. 

Příslušenství
Všechny modely ALKON umožňují využití 
elektrohydraulického přístroje M 3000 S, který je 
schopen ovládat zónu s radiátory současně se zónou s 
vyhřívacími panely. 

Široká nabídka dostupných (volitelných) doplňků 
umožňuje vyřešit jakoukoli možnou situaci, která by 
mohla při montáži i ovládání nastat. 

RI.RA. (rychlý ohřev) Specifický řídící panel

• Doplňkový kit pro dvojité 
systémy s adaptačním 
kroužkem 

 kód 00362233

• Doplňkový adaptační kit 
pro koaxiální odkouření 
Ø 80/125 
kód 00361334 

• Kit expanzní nádoby na 
ohřev vody 4 l  
(jen pro model B60)  
kód KIT0900C

Ze série: doplňky pro systémy odkouření o Ø 60/100.



ALKON SLIM SCT

ALKON SLIM SCT

model ALKON SLIM SCT 28 C
jmenovitý
výkon
min/max       

kondenzační kW 6,1÷28,7

konvenční kW 5,4÷27,3

tepelný příkon kW 28

h kondenzací na min zatížení % 108,6

třída účinnosti (Směrnice 92/42/EHS)

p o u z e  18     c e n t i m e t r ů  h l u b o k ý !

Jen nepatrný rozdíl...
ALKON SLIM SCT je nový způsob, jak 
pojmout kondenzaci. Nový díky:

 revolučním rozměrům
 výkonu a flexibilitě
 účinnosti doma i venku

Pokud to první, co na tomto kotli zaujme, je 
jeho vnější vzhled, o výběru rozhodnou zase 
jeho nesporné technické kvality:

 Nízká spotřeba: díky neuvěřitelnému 
modulačnímu poměru 1:7 je příkon vždy 
takový, jaký je pokaždé vyžadován spotřebou. 
Zabraňuje plýtvání také díky inovačnímu a 
originálnímu systému spalování  „SCOT” 
Safety Combustion Tecnology. 
 Praktičnost: ALKON SLIM SCT může 
být součástí jakéhokoli prostředí díky 
své hloubce 18 cm a také díky možnosti 
venkovní instalace, jelikož se může pochlubit 
stupněm ochrany IP X5D.
 Účinnost: až 20 l teplé vody/min a účinnost 
při kondenzaci 107% jsou zárukou stálého 
komfortu s minimálními náklady. 
 Bezpečnost a tichost: izolace IP X5D, 
protizámrazová ochrana do -15°C a nejlepší 
ochrana proti dešti zaručují bezproblémovou 
venkovní instalaci kotle ALKON SLIM 
SCT. Termoregulátor s dálkovým ovladačem 
REGOLAFACILE umožní ovládat kotel 
pohodlně zevnitř. 



ALKON SLIM SCT

Detaily

Charakteristika 
 Kondenzační se 4 hvězdičkami (směrnice 92/42/EHS).
 Jedinečný ultrakompaktní výměník z Al/Si/Mg slitiny s 
velmi vysokým oběhem vody. 
 Výměník pro ohřev vody z nerezové oceli s 28 deskami. 
 Premixovaný modulační hořák se stálým poměrem 
spalování, low NOx (třída 5 dle EN 297 e EN 483).
 Odkouření více než 50 metrů (dvojité 80/80)
 Možnost odkouření o Ø 60 (homologované). 
 Modulační sériový chronotermostat REGOLAFACILE.
 Cirkulátor se třemi rychlostmi a odvzdušňovačem.
 Elektrické/manuální napouštění (aktivované 
prostřednictvím Regolafacile)
 Řízení 2 teplotních zón s rozdílnými teplotami. 
 Fungování při proměnné teplotě. 
 Protizámrazová ochrana a funkce  „kominík”.
 Čerpadlo s protiblokačním systémem a přepínací ventil.
 Postcirkulace s ochranou proti přehřátí.
 Využití VENKU/UVNITŘ (IP X5D).
 Špičkové gumové ochranné krytí.
 Provoz multigas (metanový plyn nebo LPG – propan 
butan).
 Volitelné: EXTERNÍ SONDA.

Systém SCOT  
Inovační a jedinečný systém spalování SCOT, zkratka 
pro Safety Combustion Tecnology (elektronická kontrola 
bezpečného spalování), dodává kotli stupeň bezpečnosti a 
spolehlivosti, kterého nikdy dříve nebylo dosaženo:
• Větší jednoduchost: zapálení a kontrola plamene 

prostřednictvím mono kabelu a jednopólové elektrody
• Autokalibrace systému spuštění a zaznamenání plamene
• Neustálá kontrola kvality spalování pro oddělené 

elektronické seřízení modulačního plynového ventilu a 
modulačního premixovaného ventilátoru

• Prakticky automatická změna provozu z jednoho plynu na 
druhý (přírodní/LPG) 

• Bez nutnosti kalibrace a seřízení prostřednictvím 
servisního střediska.

To vše pro:
• Neselhávající zapalování a maximální tichost chodu při 
všech výkonech  
• Snížení spotřeby a znečišťujících emisí.
SCOT tak zcela převrátil starý elektropneumatický systém 
modulace vzduchu/plynu, kde ventilátor uvede do chodu 
pneumatický ventil plynu (více otáček více plynu, méně 
otáček méně plynu) tím, že mechanicky řídí gumovou 

Kondenzační výměník z AL/Si/
Mg slitiny 

Jedinečná modulace výkonu Modulační regulátor Regolafacile  
s týdenním programováním

Vylepšený výměník na výrobu 
TUV s 28 deskami

membránu, jež prostřednictvím 
servomechanismu otevře nebo 
uzavře průchod plynu. V systému 
SCOT, promyšleném inteligentním 
systému, opravdové řídící jednotce 
automobilového typu, se 
naprogramuje počet otáček 
ventilátoru a cívky elektronického 
plynového ventilu se přímo zásobují 

střídavým proudem podle 
nejlepšího možného poměru 
spalování. Tento poměr vylepšují 
provozní podmínky zjištěné v 
reálném čase. 

Na základě vlastností vyžadovaných
mezinárodní klasifikací EN 13203/05

ALKON SLIM SCT 35 C
získal prestižní ocenění  „3 kohoutky” díky svému promyšlenému 

systému přípravy teplé vody, které uživateli zaručuje:

Přesnost a rychlost dodávky
Velmi vysoký specifický průtok (20 l/min s ∆t 25)



ALKON SLIM SCT

Regulátor  „Regolafacile”  
Ovládání kotle je na dosah díky 
chronotermostatu REGOLAFACILE. 
Tím, že umožňuje automatickou 
modulaci výkonu plamene a přívodní 
teploty do zařízení (v závislosti na teplotě 
prostředí), snižuje spotřebu a rychle 
a přesně dosáhne požadované teploty 
prostředí. 

Inteligentní napouštění   
ALKON SLIM SCT nabízí automatické a 
pokrokové řízení tlaku uvnitř zařízení. 

Pokud speciální čidlo zjistí v okruhu 
zařízení tlaku nižší než 0,4 baru, dá pokyn k 
automatickému doplnění vody pouze jednou 
denně na 30 vteřin. 

Pokud by ale kotel vyžadoval více než jedno 
doplnění denně, mohlo by jít o příznak 
závady na zařízení. V takovém případě se na 
dálkovém ovládání objeví výstražný signál. 

Dále je možné na tlačítkách dálkového 
ovládání provádět dodatečná napuštění 
anebo manuálně provést doplnění otevřením 
kohoutu napouštění kotle.

Navíc prostřednictvím REGOLAFACILE je možné:
 Nastavit programy vytápění s více denními či týdenními teplotními hladinami
 Automaticky doplnit vodu do zařízení
 Kombinovat externí sondu pro řízení teploty prostředí v závislosti na venkovní 
teplotě
 Provést odblokování kotle
 Řídit protizámrazový systém kotle/zařízení a funkci kominík pro seřízení 
spalování 
 Zobrazit všechny poruchy

Rozměry a technické údaje
ALKON SLIM SCT 35 C

Výkon a příkon
Minimální/jmenovitý TEPELNÝ VÝKON při KONDENZACI kW 5,8÷34,3

Minimální/jmenovitý TEPELNÝ VÝKON (**) kW 5,2÷32,7
TEPELNÝ PŘÍKON kW 34

Účinnost
KATEGORIE ÚČINNOSTI (Směrnice 92/42/EHS)
ÚČINNOST při jmenovitém výkonu v režimu KONDENZACE % 100,8
ÚČINNOST při minimálním výkonu v režimu KONDENZACE % 107,9
ÚČINNOST při jmenovitém výkonu % 96,2
ÚČINNOST při minimálním výkonu % 95,9

Spalování
CO2 (min/max input) % 9 - 9,1

NOx (hodnota stanovená dle EN 297/A3a EN 483 mg/kWh 41,2
TVORBA KONDENZÁTU max kg/h 5,77
Třída NOx 5
ÚT a TUV
PROVOZNÍ TEPLOTA v režimu ÚT min/max °C 30 / 85

REGULOVATELNÁ TEPLOTA v režimu TUV °C 35-60
PŘÍPRAVA TUV s ∆t 25 l/min 20
KAPACITA EXPANZNÍ NÁDOBY TOPENÍ l 6

Přívod el. energie
230/50NAPĚTÍ /FREKVENCE V/Hz

MAXIMÁLNÍ ABSORBOVANÁ ENERGIE W 130

Váha a technické vlastnosti
ČISTÁ VÁHA kg 46

STUPEŇ IZOLACE IP X5D
KATEGORIE PŘÍSTROJE II 2H3P Vy

d.
1 

- 0
4/

20
13

 - 
Kó

d.
 4

72
51

POZNÁMKA pro instalaci uvnitř:
ještě před instalací ověřte umístění 
odkouření v návodu pro instalaci, který 
je k dispozici na stránkách.
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Unical AG odmítá jakoukoli odpovědnost za nepřesnosti, které se mohou objevit v důsledku chyb vzniklých při přepisu nebo tisku. Společnost si dále vyhrazuje právo 
na provedení takových změn u svých produktů, které bude považovat za nezbytné či užitečné, aniž by tím došlo k ohrožení základních vlastností daných produktů.


