ROESTVRIJSTALEN HR- KETEL MET
GROTE WATERINHOUD

INOXIA GJ

de beste keuze

Ontdek

de kwaliteit

Dynamiek is het motto
Snelle veranderingen in het
energielandschap hebben net zo snelle
antwoorden nodig.
Unical breidt zijn assortiment HR-ketels uit
en introduceert de INOXIA GJ serie.
Een HR-ketel met grote waterinhoud,
volledig vervaardigd uit roestvrij staal,
voor modulerende hoge druk gasbranders.
De INOXIA GJ wordt toegepast als, om
technische redenen, een HR-ketel met grote
waterinhoud nodig is.

Kracht is zijn imago
■ 8 Modellen van 150-1000 kW, werkend
op gas of LPG.
■ Een rendement van 109%.
■ Volledig gemaakt uit roestvrij staal AISI
316L en AISI 304. De uitstekende kwaliteit
van het materiaal geeft maximale
weerstand tegen zure condensaten.
■ Karakteristieke L-vorm met innovatieve
constructietechnologie.
■ Eenvoudige rookgasstraat om
drukverlies te beperken.
■ Bescheiden afmetingen: hij kan
gemakkelijk door smalle openingen.

INOXIA GJ

sterke punten

Hoge kwaliteit
van gebruikte metalen
De ketel is volledig van RVS
gemaakt.
Een detail van de volledig
watergekoelde
verbrandingskamer en
onderliggend buizenstelsel

gepatenteerd
vlampijpsysteem voor hoge
warmteoverdracht
De geavanceerde verticale RVS
vlampijpen zijn aan de
buitenzijde versterkt en aan de
binnenzijde voorzien van
lamellen voor groter oppervlak.

Zelfreinigend vermogen
Dankzij de verticale
positionering worden de pijpen
automatisch door het vallende
condenswater gereinigd.

Beperking van warmteverlies
De INOXIA GJ ketels zijn
thermisch en akoestisch
geïsoleerd met een 100mm
dikke laag steenwol.
De deur van koolstof-staal
composiet is geïsoleerd met
biologisch afbreekbare vezel.

Maximale
warmteoverdracht
Omgekeerde L-vormige
constructie: in het
horizontale gedeelte komt de
vlam tot ontwikkeling
waarna de rookgassen 90
graden naar beneden worden
omgebogen.

Hoge kostenefficiëntie
■ Groot regelbereik van 1:6
bij toepassing van een
ventilatorbrander.
■ Een hydraulisch circuit
met een retour voor zowel
hoge en lage temperaturen
(seizoensafhankelijk).
Een rendement van 109%
bij 30% belasting.

Eenvoudige installatie
■ Eén rookgasaansluiting
die onder alle omstandigheden
de rook met de juiste druk
afvoert.
■ Geen hydraulische
interface nodig tussen ketel en
verwarmingsinstallatie.

Kwaliteit

in detail

Geflenste waterzijdige aanvoeraansluiting PN16

Deur met kijkglas
Draairichting aan te passen (links of rechts)

Vuurhaard in RVS AISI316L

Verticale vlampijpen van bimetaal met

patent

Isolatie van biologisch afbreekbare vezel
30% minder stralingswarmte

100 mmm dikke isolatielaag
Minder dan 0,5% warmteverlies

Geflenste waterzijdige retouraansluiting
PN16 voor HOGE temperatuur

Geflenste waterzijdige retouraansluiting
PN16 voor LAGE temperatuur

Boiler aftappunt

RVS rookbak
Van hieruit worden de rookgassen naar de
schoorsteen afgevoerd

Condensafvoer
Voor volledige afvoer van het door de verbranding
ontstane condenswater

Geavanceerde

vlampijpen

Mechanische weerstand
en thermische efficiëntie
De INOXIA GJ serie
vertegenwoordigt ook in
hydrodynamisch opzicht
bijzonderheden, zoals binnen in
de ketel een geleide en vertraagde
stroming van het water, terwijl
rookgaszijdig de beperkte weerstand
zorgt voor een stille werking en voldoende
opvoerhoogte (50 Pa bij de meeste
branders).
Een geperforeerde plaat tussen de
vuurhaard en het vlampijpgedeelte, laat het
water door en zorgt voor:
■ verbetering van de warmte
overdracht en het voorkomen van
terugstroom van water;
■ verbetering van de mechanische
weerstand van de constructie.
De vlampijpen zijn (afhankelijk
van het vermogen) in 2 of meer
verticale buizen gebundeld. Dit
zorgt voor:
■ een buitengewoon goede
warmteoverdracht;
■ geen bijtende bezinksels;
■ zelfreinigend vermogen
door gladde buiswand en
zwaartekracht;
■ langere levensduur.
De circulair geplaatste RVS
vlampijpen zijn resistent tegen
condenswater en hebben
aluminium lamellen aan de
binnenzijde, voor een goede
warmteoverdracht.
Aluminium is bij hetzelfde
oppervlak lichter en zorgt zo
voor een kleinere mechanische
belasting.

De twee gedeeltes zijn extern
verstevigd en samengevoegd in
één constructie.
Om een koude start te
ondersteunen is het verwarmd
oppervlak in het eerste
gedeelte van de pijpen groter
en hebben ze handige
uitsparingen om een verschil
in lengte uitzetting op te
vangen.
De temperatuur van het
rookgas zegt genoeg over het
vermogen van de vlampijpen
om de warmte over te dragen:
bij de intrede heeft het rookgas
een temperatuur van 750850°C, 50cm lager nog slechts
60°C.

Afmetingen en technische gegevens
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Tchimney = Ts(moke) – Ta(mbient)

