
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
încălzire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 BTVE 
 
8,7-23 

 

- ∆t 30 °C l/min 11 11

85
08

-v
.0

5 
09

/2
00

4 

 
 
 

Lynx 
 

 
 
 

Caracteristici şi accesorii 
microprocesor încorporat (reglare continuă a puterii) 
protecţie antiîngheţ 
protecţie pompă care elimină posibilitatea blocării pompei 
cazanul poate fi montat în baie 
restricţionare anticiclică în funcţionarea cazanului 
afişaj grafic pentru presiune şi temperatură; 
by-pass reglabil 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lynx 
 
 
 
 
 
 

Nu rataţi gama largă de accesorii ori- 
ginale Protherm 

 

 
Termostate de cameră 
Folosind termostatul de cameră optim 
veţi beneficia de mai multă căldură şi o 
funcţionare mai economică. 

 
Set de racordare 
Pentru a simplifica montarea cazanului 
folosiţi setul de racordare, care permite 
legarea tuturor ţevilor de apă, agent ter- 
mic şi gaz, fără a fi necesară montarea 
în prealabil a cazanului. 

 

 
Sistem de evacuare a gazelor arse pen- 
tru cazanele �TURBO� 
Gama largă de tubulaturi şi accesorii 
pentru evacuarea gazelor de ardere la 
cazanele cu tiraj forţat permite asambla- 
rea acestora chiar şi în cele mai compli- 
cate condiţii de construcţie. 

robinet de umplere pentru circuitul de încălzire 
filtre pentru apa de alimentare şi agentul termic din sistemul de 
sistem de încălzire performant şi dinamic 
sistem de control pentru evacuarea gazelor de ardere 
citire electronică a presiunii apei din sistemul de încălzire 
protecţie la supraîncălzire 
reglare separată pentru încălzire, respectiv A.C.M. 

 
 
 
 
Tip U.M. 23 BOVE 
 
Putere termică utilă kW 8,5-23 
 
Combustibil Gaz metan 
Randament % 90 91

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

Putere el. absorbită W 100 135

Clasa de protecţie electrică IP 45 45

Presiune min./max. A.T. kPa 100/300 100/300

Temperatura max. AT °C 80 80

Volumul vasului de expansiune l 5 5

Presiune min./max. ACM kPa 100/600 100/600

Debit ACM pentru - ∆t 25 °C l/min 12,5 12,5
 
 
Evacuare gaze de ardere Natural Forţat 
 

Dimensiunea racordului de evacuare gaze de ardere    mm 125 60/100 
 

Temperatura gazelor de ardere °C 115 145 
 

Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice 

 
 
 

Microcentrală 
de perete pe gaz 

pentru încălzire şi 
preparare apă 

caldă menajeră 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,5 - 23,0 kW 
 
 
 
 
 
 

randament ridicat 
preparare rapidă A.C.M. 
reglare simplă şi clară 

nivel de zgomot foarte scăzut 
reglarea separată a puterii utile pentru 
încălzire, respectiv A.C.M. 

raport calitate-preţ ideal. 
 
www.protherm.sk 

 
 
 
 
 
ISO 9001 

 
 

 
Cel mai bun 
exponat la 
Aquatherm 

 
 

 
Cel mai bun 

exponat la 
Racioenergia 

 
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: 



Lynx  este  continuarea  seriei  de  microcentrale  de  perete 
combinate,  destinate  circuitelor  de  încălzire  centrală  şi 
preparării  apei  calde  menajere.  Echipa  de  ingineri  care Pentru 
a realizat şi dezvoltat acest cazan s-a bazat pe cerinţele, mărit, l  

Lynx � un aliat sigur şi rapid împotriva frigului� 
 
 

Grup hidraulic modern 
 

Fiind unul dintre cei mai importan- 
ţi producători de microcentrale din 
Europa Centrală şi de Est, firma 
Protherm, ţinând pasul cu tendin- 
ţele de dezvoltare chiar şi din in- 
dustria de automobile, utilizează 
pentru fabricarea diferitelor sub- 
ansamble materiale compozite şi 
sisteme de îmbinare rapidă. Gru- 
pul hidraulic realizat din aceste 
materiale are rezistenţă ridicată la 
coroziune şi depuneri. Sistemul de 
îmbinare rapidă uşurează întreţi- 

nerea în mod semnificativ. 

Echipament de lux 
 

Elemente componente care în 
general se regăsesc doar în mic- 
rocentralele de lux, au devenit 
deja elemente de bază pentru mi- 
crocentralele Protherm. 

 
sensor debit rotativ 

� tip turbină 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dar şi recomandările beneficiarilor din ţările CE pentru 
care  a  şi  fost  destinat  în  principal.  Combinaţia  între 
schimbătorul de căldură bitermic şi reglarea simplă au 
avut ca rezultat un cazan care vă va surprinde atât prin 
durabilitate cât şi prin confortul oferit. 

 
 
 
 
 

asigurarea unui confort 
a unitatea de comandă se 

poate cupla un termostat de am- 
bient. 
 

Permite reglajul într-un domeniu 
larg de puteri utile, optimizând 
numărul ciclurilor de funcţionare, 
prelungind astfel durata de viaţă 
a aparatului. 

Accesorii standard 
 

Supapa de siguranţă protejează 
microcentrala, dar şi circuitul de în- 
călzire împotriva suprapresiunii. 

 

Senzorul de presiune în mod con- 
tinuu măsoară şi transmite unităţii 
de bază valoarea presiunii din cir- 

cuitul de încălzire. Utilizatorul poate 
vedea astfel tot timpul pe afişaj pre- 
siunea agentului termic din circuit. 

 
Pompa cu aerisitorul automat în- 
corporat, permite eliminarea a ae- 

 
 
 
Senzorul de debit A.C.M. de tip 
turbină permite detectarea cu 
sensibilitate mare a debitului de 
A.C.M. În comparaţie cu sistemele 
clasice de măsurare prin interme- 
diul senzorilor, principalul avantaj 
al turbinelor îl reprezintă fluctuaţia 
mică a temperaturii A.C.M. la vari- 
aţii bruşte ale debitului. 

By-pass-ul reglabil este un ele- 
ment de protecţie încorporat, care 

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

Robinetul de umplere (completa- 
re) a circuitului de încălzire, echi- 
pat cu supapă de sens permite o 
umplere simplă şi sigură a circui- 
tului de încălzire. 

Inovaţie revoluţionară pentru con- 
trolul puterii utile 

 
Noua vană de gaz, acţionată de 
un motor electric pas cu pas, con- 
trolat de microprocesor, permite 
reglarea continuă a puterii utile. 
Înaintea fiecărei porniri este tes- 
tată funcţionarea sigură a aceste- 
ia de către blocul electric de co- 
mandă. 

 
 

Modul de funcţionare ECO 
 

Selectorul de temperatură A.C.M. 
poate fi fixat în poziţia ECO. Se- 
lectând această funcţie cazanul 
va optimiza temperatura A.C.M., 
obţinând astfel o temperatură 

confortabilă cu o funcţionare eco- 
nomică. 

 
 
Unitatea de comandă şi control 
 

Conferă o automatizare completă 
şi un înalt grad de siguranţă pe în- 

treaga durată de funcţionare, fără a 
necesita nici un fel de intervenţie 

din partea utilizatorului. 
 

Prin elementele de siguranţă încor- 
porate, în cazul apariţiei unor si- 
tuaţii non-standard de funcţionare 
(oprirea alimentării cu gaz, pierde- 
rea apei din circuit, supraîncălzirea 
sau îngheţarea), unitatea de co- 
mandă şi control va opri cazanul. 

 
 
Panoul de comandă 
 

Panoul de comandă este realizat 
într-un format ergonomic, optim 
pentru un control uşor şi eficient. 
Selectoarele rotative permit regla- 
rea rapidă şi uşoară a microcen- 
tralei pentru obţinerea parametri- 
lor doriţi. 

 

Presiunea şi temperatura agen- 
tului termic din cazan sunt vizua- 
lizate prin intermediul afişajului 
grafic. 

 

În plus, selectorul pentru tempe- 
ratura agentului termic poate fi 
fixat în poziţia �vară� când micro- 
centrala va furniza doar A.C.M. 

rului din cazan. 
 

Robinetul de golire, care realizează 
o golire rapidă a agentului termic 
din cazan. 

 
 
 
Grup hidraulic 

protejează cazanul la supraîncălzi- 
re în cazul în care sistemul de în- 
călzire va fi complet închis (ex. toţi 
robineţii termostataţi sunt închişi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producţia şi dezvoltarea 
cazanelor PROTHERM este 

conform standardului internaţional 
de calitate ISO 9001. 


