TRIOPREX N:
voor een hoog rendement en lage uitstoot

TRIOPREX N is een efficiente 3-treks
ketel die zowel aan prestatie als
zuinigheid niets inlevert.
■ Hoog rendement (> 91,5%)
■ Low NOx (< 120 mg/kWh)
■ Voldoet aan de EN 303 en 92/42/CE
eisen.

De TRIOPREX N serie past volledig
binnen de eisen van de moderne
installatietechniek:
■ Hoog rendement binnen het bij
elke
ketel
opgegeven
vermogensbereik.
■ De 3-treks constructie en ruime
vuur-haard maken lage emissies
mogelijk.

Technische eigenschappen
De TRIOPREX N 3-treks vlampijpketels kenmerken zich door:
■ een ovale ketelvorm
■ een cilyndrische vuurgang die
volledig onder water staat en waar de
eerste trek wordt gevormd
■ de vlampijpen in het bovenste
gedeelte waar de tweede en derde
trek worden gevormd
■ een speciale verdeler die de
watercirculatie optimaliseert en zo
de watertemperatuur goed verdeelt .
De vlampijpen zitten in het bovenste
en dus hetere gedeelte van de ketel
zodat het verschil in temperatuur
tussen de rookgassen en het water
minimaal
is.
Dit
voorkomt
condensatie van de rookgassen.
Condens in de vuurgang kan
corrosie veroorzaken en een snelle
veroudering van de ketel tot gevolg
hebben.

De efficiëntie van een 3-treks ketel
■ een ovale ketelvorm voor
ruimtebesparing.
■ een cilyndrische vuurgang
(1e trek)
■ een grote retour vlampijp
(2e trek).
■ smallere vlampijpen in het
bovenste gedeelte (3e trek).

■ een speciale verdeler voor
optimalisatie van de
watertemperatuurverdeling.
■ dikke vlampijpen met anti
condenserende eigenschappen.
■ retarders voor optimalisatie
van warmteoverdracht.
■ geïsoleerde rookbak met

dubbele wand om warmteverlies en
geluidsoverlast tegen te gaan
■ keteldeur met uniek
autovergrendeling systeem en
geisoleerd met keramische vezel
■ ketelisolatie van 80-100 mm dik
glaswol
■ aanbevolen voor low-NOx branders

Innovatieve technologie
voor een lange levensduur
Het visitekaartje van deze kwaliteitsketel
is de uitstekende verzegeling en
thermische isolatie van de keteldeur. Zij
garanderen zowel zijn hoge rendement
als zijn lange levensduur.

De keteldeur
Vele jaren ervaring van Unical technici en
doorontwikkelen van ketels in dit bereik
hebben geresulteerd in sterk verbeterde
isolerende eigenschappen.
Perfecte gasdichtheid is belangrijk voor
een goede werking van de ketel, maar ook
voor een langere levensduur van de deur
zelf. Omdat de vuurhaard onder druk
staat kunnen hete rookgassen door het
kleinste gaatje ontsnappen en middels
oververhitting de deur en de deurpakking
aantasten.
Om deze reden is de deur van de
TRIOPREX N ontwikkeld om elke
thermische en mechanische belasting
moeiteloos op te nemen. De speciale
isolatie van keramische vezels (tot model
TX N 840) zorgt ervoor dat een thermisch
stabiele toestand in kortere tijd bereikt
wordt, waardoor thermische shock en
condensatie van rookgassen tijdens het
opstarten tegen gegaan worden.
De deur kan aan twee kanten (links of
rechts) geopend worden. Het unieke
autovergrendeling systeem zorgt ervoor
dat de deur bij vervorming altijd in de
juiste positie op de deurpakking
gepositioneerd wordt.

Fin-effect
Om condensatie ook in de vlampijpen tegen te gaan en
hen en de lasnaden tegen corrosie te beschermen hebben
de pijpen een verlengde doorvoer naar de rookbak. Dit
veroorzaakt een zogenaamd fin-effect waarbij de
rookgassen terug langs de lasnaden gevoerd worden om
zo het condenserende effect rondom de vlampijpen tegen
te gaan.

De isolatie
Om warmteverlies door stralingswarmte tegen te
gaan is rondom het ketellichaam een dikke laag
glaswol aangebracht (85-100mm). De behuizing van
staalplaat dient ter afwerking en bescherming van
de ketel en is afgewerkt met met een epoxypolyester verflaag.

Weinig ruimte?
Eén van de doelstellingen bij het
ontwikkelen van de TRIOPREX N was
het oplossen van ruimtegebrek, een
probleem dat vaak ontstaat als een
bestaande installatie vervangen moet
worden. Het gebeurt vaak dat nieuwe
ketels in (te) kleine ruimtes geplaatst
moeten worden of dat de toegang
moeilijk is.
De TRIOPRX N heeft een vertikale
constructie, met de vlampijpen (2e
en 3e trek) boven de vuurhaard (1e
trek), en is zo ontworpen dat hij
gemakkelijk door de deur past en in
kleine ruimtes geplaatst kan worden.
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