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1. Caracteristici tehnice 

 

MODEL MV35 Eco MV50 Eco MV60 Eco MV80 Eco 

Putere calorica kW 34 50 60 80 

Putere nominla kW 31,5 46,3 55,5 74 

Randament  % 92,5 92,5 92,5 92,5 

Putere minima nominala kW 25,2 37 44,4 59,2 

Viteza de rotatie tr/mn 1050 1350 910 900 

Debit la  50 °C 
50 °C 

m3/h 3250 5300 6500 8800 

ΔT° aer °C 26 25 25 25 

Lungime jet aer m Vezi pag. 7  

Inaltime de montaj (min./max.) m 4/6 5/8 6/10 6/10 

Consum gaz la 15°C                                                                            
G20                                                   
                                                              
G25  
                                                              
G31 

  
20 mbar 
25 mbar 
37 mbar 

  
3.60 m3/ h  
4.00m3/ h  
2.66 kg/h 

  
5.29 m3/ h  
5.88 m3/ h  
3.91 kg/h 

  
6.35 m3/ h  
7.06 m3/ h  
4.69 kg/h 

  
8.47 m3/ h  
9.41 m3/ h  
6.25 kg/h 

Ø Evacuare noxe mm 
80 / 125 

130 130 130 

Ø Admisie aer mm 130 130 130 

Tensiune de alimentare  230 V/ 50 Hz - IP42   

Putere electrica VA 320 500 580 750 

Greutate kg 92 125 152 194 

Dimensiuni mm 1040x840x510 1040x840x700 1120x840x820 1120x840x820 

Nivel zgomot (MH Eco) - 5m  dBA 46 56 54 53 
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2. Descrierea produsului 

 

Aerotermele MV ECO functionand cu gaz sunt alcatuite din : 

• Arzatoare mullti-injectoare 
• Schimbator de caldura tubular, orizontal cu 4 drumuri de fum ; schimbatorul este 

din otel aluminizat cu o grosime de 2 mm, fara sudura ; 
• Ventilator elicoidal sau ventilator centrifugal cu plenum de admisie aer, in functie 

de gama ; 
• Difuzor frontal sau grile de refulare dubla deflexie, camera de amestec, suport 

filtru si filtru in functie de tipul echipamentelor 
• Electrovana de gaz 
• Aprindere automata prin electrod de aprindere 
• Dispozitiv de control al flacarii prin sonda de ionizare 
• Jachete din tabla de otel vopsita in alb 
• Rearmare la distanta 

 

 

3. Instalarea echipamentelor 

 

Aerotermele pe gaz sunt suspendate in patru puncte cu ajutorul consolelor reglabile sau fixe. 

Înălțimea de prindere și distanța de reglare față de pereți trebuie respectate. 

Pentru a asigura funtionarea corecta si in siguranta a aerotermei, este necesara respectarea 
distantelor de mai jos : 

• Prevedeti o distanta minima de 430 mm la partea din spate a aerotermei “cota 
ventilator”. 

• Prevedeti o distanta suficienta pentru deschiderea usii arzatorului . 

• Aeroterma ar trebui amplasata la mai putin de 200mm de tavan si 2000mm de 
sol  

• Nici un obiect nu ar trebui amplasat la o distanta mai mica de 200mm fata de 
aparat (vezi carte tehnică). 

 

 

4. Racordarea la gaz 

 

Aerotermele functioneaza cu o presiune de intrare a gazului de 20 mbar pentru gaz natural 
(G20), 25 mbar pentru gaz natural (G25) si de 37 mbar pentru gaz propan (G31). 

Fiecare aparat trebuie conectat direct în aval de următoarele echipamente: 

• 1 robinet individual de gaz 

• 1 filtru de gaz 

• 1 regulator de presiunea  
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5. Racordarea electrica 

 

Acesta trebuie să fie în conformitate cu standardele în vigoare (secțiunea conductorilor, 
conexiune la sol, switch-uri, etc ...).  

           Alimentare furnizată: 230 V mono Ph + N. 
 

6. Racordarea cosului. 

 

Marcajul CE al dispozitivului este valabil numai dacă utilizați un terminal furnizat de Solaronics 
Chauffage și respectați lungimile maxime. 

Această evacuare trebuie să fie efectuată în conformitate cu cerințele DTU 24.1 și 61.1 (Cosul 
de fum și instalațiile de gaze) și în conformitate cu reglementările în vigoare 


