
Tensiune/frecvenţă de alimentare V/Hz 230/50 230/50

Putere electrică absorbită W 100 135
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Leopard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vă recomandăm o gamă largă de ac- 
cesorii originale Protherm 

 
Termostate de cameră 
Folosind termostatul de cameră cores- 
punzător veţi putea beneficia de mai mult 
confort şi o funcţionare economică. 

 
Set de racordare 

Pentru a simplifica instalarea cazanului 
utilizaţi setul de racordare, care permi- te 

fixarea şi conectarea tuturor ţevilor de 
apă şi gaz, fără a fi necesară fixarea ca- 
zanului pe perete în prealabil. 

 
Sistem de evacuare a gazelor de arde- 
re pentru cazanele versiunea �TURBO� 
Gama largă de accesorii pentru tubula- 
tura de evacuare gaze de ardere la ca- 
zanele cu tiraj forţat permite construirea 
diferitelor configuraţii chiar şi în cele mai 
dificile condiţii de construcţie. 

Caracteristici şi avantaje 
microprocesor încorporat/modularea continuă a puterii 
autodiagnosticare 
protecţie antiîngheţ 
protecţie antiblocaj a pompei de circulaţie 
cazanul poate fi montat în baie (în zone cu umiditate ridicată) 
restricţionare anticiclică a pornirii cazanului 
aerisitor automat pe corpul pompei 
afişaj electronic pentru presiune, temperatură şi coduri de avarie 
robinet de completare cu A.T. în sistemul de încălzire 
sistem de încălzire A.C.M. performant şi dinamic 
configuraţie simplă şi sigură a racordurilor din interiorul cazanului 
sistem de control pentru evacuarea gazelor de ardere 
senzor de presiune  A.T. 
protecţie împotriva supraîncălzirii 
reglaje separate pentru încălzire, respectiv preparare A.C.M. 

 
 
 
 

Tip UM 24 BOV 24 BTV

Putere termică utilă kW 8,5-23  8,5-23

Combustibil   Gaz metan  
Randament % 90  91

 
 
 
Clasa de protecţie electrică IP 45 45 

 

Presiunea minimă/maximă de funcţionare a A.T. kPa 100/300 100/300 
 

Temperatura maximă A.T. °C 80 80 
 

Volumul vasului de expansiune l 5 5 
 

Presiunea minimă/maximă  A.C.M. kPa 100/600 100/600 
 

Debit A.C.M. - pentru ∆T 25 °C l/min 12,5 12,5 
 

- pentru ∆T 30 °C l/min 11 11 
 

Evacuare gaze de ardere natural forţat 
 

Diametrul tubulaturii gazelor de ardere mm 125 60/100 
 

Temperatura gazelor de ardere °C 115 145 
 
A.T. - agent termic  /  A.C.M. - apă caldă menajeră Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microcentrală 
de perete pe gaz 

pentru încălzire 
centrală şi preparare 
apă caldă menajeră 

 
 
 
 
 
 
 

8,5 - 23,0 kW 
 
 
 
 

afişaj digital 
autodiagnosticare 
schimbător de căldură bitermic special 
preparare rapidă A.C.M. 

reglarea separată a puterii utile pentru 
încălzire, respectiv A.C.M. 
randament ridicat 
confort maxim la preţ accesibil 

 
 
www.protherm.sk 

 
 
 
 
 

ISO 9001 

 
Producător: 
Protherm s.r.o. 
Skalica, Slovakia 

 
Importator: 
CALOR SRL – Str Progresul 30 – 40 
(Trafic Greu – intre 13 Septembrie si 
Razoare) Sector 5 – Bucuresti 
www.calorserv.ro ofertare@calor.ro  
www.calor.ro � calor@calor.ro  
 
 
 
 

 
       Partenerul Dvs. pentru      
vânzare, punere în funcţiune şi 
service: 



�A ţine pasul cu cele mai noi soluţii şi inovaţii tehnice� - a 
devenit motto-ul firmei Protherm. Noua serie a microcentra- 
lelor Leopard Protherm a fost concepută pe această idee. 
Noul model se bazează pe conceptul consacrat al seriei 
originale  de  microcentrale  Leopard,  fiind  îmbunătăţit 
cu un număr mare de caracteristici moderne. Reglarea 
simplă şi construcţia deosebită, plasează această serie 
printre  microcentralele  de  top,  menţinând  în  acelaşi 

L e o p a r d  � P u t e r e a  s i m p l i t ă ţ i i �  
 
 
Schimbător de căldură special cu 
dublă funcţie � bitermic. 

Microcentrala încălzeşte A.T. şi 
A.C.M., în acelaşi schimbător de 
căldură, având astfel un randa- 
ment mai mare. Datorită aces- 
tei funcţii furnizează A.C.M. mult 
mai repede decât microcentra- 
lele standard, asigură un confort 
mărit reducând în acelaşi timp şi 
costurile de funcţionare. Suprafa- 
ţa schimbătorului de căldură este 
protejată împotriva oxidării cu un 
strat din aliaj de aluminiu. 

 
 
 
Robinetul de golire realizează o 
golire uşoară şi rapidă a agentului 
termic. 
 

Un senzor electronic de presiune 
monitorizează în permanenţă pre- 
siunea din circuitul de încălzire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

timp un raport calitate preţ deosebit de bun. 

 
 
 
 
 
 
 
darea unei game largi de termos- 
tate de cameră. 
 

Controlul activ al vanei de gaz prin 
modulare continuă elimină porni- 
rile şi opririle repetate la intervale 
scurte. Ca rezultat durata de via- 
ţă a cazanului se măreşte consi- 
derabil. 
 

Evaluarea continuă a necesarului 
de căldură optimizează parametrii 
de funcţionare. 

Blocul hidraulic 
 

Blocul hidraulic este realizat din 
materiale de calitate înaltă. Ra- 
cordurile sudate au fost înlocui- 
te cu un ansamblu masiv, aces- 
ta conferind siguranţă hidraulică 
completă. Blocurile hidraulice per- 
mit racordarea uşoară la circuite- 

le de apă, ACM şi AT, ceea ce îm- 
bunătăţeşte şi aspectul exterior al 
microcentralei. 

 
 
Accesorii standard 
 

Microcentrala este echipată cu o 
supapă de siguranţă care ajută la 
prevenirea suprapresiunii în cazan. 

 

Pompa cu aerisitorul automat în- 

 
vană de gaz 

 
 
Inovaţie revoluţionară pentru contro- 
lul puterii utile 
 

Noua vană de gaz, acţionată de 
un motor electric pas cu pas, con- 
trolat de un microprocesor, permi- 
te reglarea continuă a puterii utile. 
Înaintea fiecărei porniri este tes- 
tată funcţionarea sigură a aces- 
teia de către blocul electronic de 
comandă. 

 
 
Echipament de lux 
 

Elemente componente care în 
general se regăsesc doar în mi- 

 
 
 
 
 
 
 
raţie cu sistemele clasice de mă- 
surare prin intermediul senzorilor, 
principalul avantaj al turbinelor îl 
reprezintă fluctuaţia mică a tem- 
peraturii A.C.M. la variaţii bruşte 
ale debitului. 
 

By-pass-ul reglabil este un ele- 
ment de protecţie încorporat, care 
protejează cazanul de supra- 
încălzire în cazul în care sistemul 
de încălzire va fi complet închis 
(ex. toţi robineţii termostataţi sunt 
închişi). 

Control simplu 
 

Întregul cazan poate fi controlat 
cu �un singur deget�. Uşor de în- 
ţeles, pictogramele şi indicatorii 
LED vă vor călăuzi în setarea tu- 
turor parametrilor de funcţionare 
a cazanului. 

 
 
 
Autodiagnosticare 

 
Un microprocesor încorporat eva- 
luează în mod continu starea ca- 
zanului şi valorile măsurate de 
senzori. În cazul unor situaţii non- 
standard în funcţionare (oprirea 
alimentării cu gaz, pierdere de 
apă în sistemul de încălzire, su- 

praîncălzirea), cazanul este oprit 
de microprocesor şi un cod de 
autodiagnosticare este afişat pe 
display, facilitând firmei de servi- 
ce intervenţia pentru remedierea 
problemei. 

 
 
Control electronic 
 

Inima întregului sistem este o uni- 
tate de comandă electronică care 
garantează o funcţionare sigură, 
complet automatizată a cazanului. 

 

Toţi parametri, inclusiv elementele 
de siguranţă, sunt monitorizate de 
către microprocesorul încorporat. 

 

Circuitul electronic permite racor- 

 

 
 
Afişaj digital 
 

De pe afişajul cazanului utilizato- 
rul poate obţine informaţii referi- 
toare la setările efectuate şi para- 
metrii de funcţionare la un anumit 
moment. 

 

În locul indicatoarelor de presiune 
mecanice microcentralele Protherm 
sunt dotate cu senzori de presi- 
une şi afişaj electronic al valorii 
măsurate. 

 

Alături de alte funcţii suplimentare 
afişajul informează utilizatorul de 
apariţia oricăror condiţii non-stan- 
dard în sistemul de încălzire. 

corporat permite eliminarea uşoară 
a aerului. 
 

Pentru a reduce zgomotul făcut 
de circulaţia apei în cazan, pom- 
pa poate funcţiona în trei trepte de 
viteză. 

crocentralele de lux, au devenit 
deja elemente de bază pentru 
microcentralele Protherm. 
 

Senzorul de debit A.C.M. de tip 
turbină permite detectarea uşoară 
a debitului de A.C.M. În compa- 
 
 

schimbător de căldură bitermic 

 

Robinetul de umplere-completare 
al circuitului de încălzire, echipat 
cu supapă de sens permite o um- 
plere simplă şi sigură a circuitului 
de încălzire. 

 

Filtrele pentru reţinerea impurită- 
ţilor mecanice pe ramura de ali- 
mentare cu apă rece şi pe returul 
circuitului de încălzire previn pă- 
trunderea impurităţilor în cazan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Producţia şi dezvoltarea 
cazanelor PROTHERM este 

conform standardului internaţional 
de calitate ISO 9001. 


