
MPX COMPACT
STANDARD
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Pakiety MPX COMPACT

Kocioł MPX
+ regulator iSense 
+ zestaw kominowy

Solter SQ110
+ czujnik cwu

Solter SQ160
+ czujnik cwu

Solter 110 PW1G
+ czujnik cwu

Solter 150 PW1
+ czujnik cwu

KBN - nr art,
PLN (netto)

Etykieta

MPX 24 Compact MPXPAK05
7449,-

MPX 24 Compact MPXPAK03
9399,-

MPX 24 Compact MPXPAK04
9659,-

MPX 24 Compact MPXPAK01
9259,-

MPX 24 Compact MPXPAK02
9259,-

MPX 20/24 MI Compact MPXPAK06
8249,-

MPX 24/28 MI Compact MPXPAK07
8299,-

MPX 28/33 MI Compact MPXPAK08
8549,-

Podstawowe parametry kotlów MPX:
•  zwarta, kompaktowa konstrukcja:  700x400x299 mm 
•  bardzo cicha praca – boki i front obudowy  wytłumione od wewnątrz specjalną  izolacją 

dźwiękochłonną
•  elastyczność pracy – stosunek modulacji 1:7. Kocioł pracuje w zakresie 14÷100% mocy 

dopasowując  moc  płynnie do zmiennego zapotrzebowania ciepła
•  system samoadaptacji GAC. Zapewnia on bezproblemowe uruchomienie, przestawienie 

na  inny rodzaj gazu, ciągłą kontrolę jakości mieszanki gazowo – powietrznej dla utrzyma-
nia najwyższej sprawności, optymalnych i najbardziej ekonomicznych warunków spalania

•  elektroniczna konsola sterownicza z wyświetlaczem LCD,  z fabrycznie zabudowanym re-
gulatorem pogodowym (aktywacja po dołączeniu opcjonalnego czujnika temperatury ze-
wnętrznej)

Każdy zestawy pakietowy w oparciu o kocioł gazowy serii MPX Compact zawiera:
•  kocioł 1-funkcyjny MPX 24 Compact lub 2-funkcyjny - do wyboru MPX 20/24, 24/28, 

28/33 MI Compact
•  zdalne programowalne  sterownie przewodowe modulacyjne iSense AD289
•  zestaw kominowy 80/125 do szachtu - trójnik rewizyjny z podłączeniem 60/100 do kotła, 

rura dł. 500 mm 80/125, kolano z podporą, rozeta, króciec dylatacyjny z kołnierzem , kpl. 
uszczelek

opcjonalnie:
•  podgrzewacz pojemnościowy Solter (tylko z kotłem 1- funkcyjnym) - prostopadłościenny 

SQ 110, SQ 160 lub cylindryczny 110 PW1G, 150 PW1
•  czujnik temperatury cwu (tylko w pakiecie z podgrzewaczem pojemnościowym)

Kocioł MPX
+ regulator iSense 
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Wyposażenie dodatkowe pakietów 
z kotłami MPX ... 

Automatyczne sterowanie KBN - nr art, 
PLN (netto)

iSense AD 289 (przewodowe)

iSense AD 288 (bezprzewodowe)

Zdalne sterowanie pokojowe, programowalne, modulujące - dopasowuje płynnie moc 
kotła do rzeczywistego zapotrzebowania ciepła. Komunikacja z regulatorem kotłowym - 
nastawy dotyczące ogrzewania i wytwarzania cwu,nastawy serwisowe, parametryzacja 
pracy kotła, odczyt parametrów pracy, nastawa charakterystyki grzewczej (możliwa regula-
cja pogodowa kotła z dodatkowym czujnikiem temperatury zewnętrznej).

AD289
600,-

DDOS103295
1370,-

cMix AD290

Regulator dla maksymalnie dwóch obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi. 
W zakresie dostawy czujnik temperatury zewnętrznej FM46, dwa czujniki zasilania 
obiegów. Obsługa wyłącznie za pomocą jednego/dwóch podłączonych urządzeń 
zdalnego sterowania iSense AD289 lub AD288.

AD290
1220,-

QAC34

Czujnik temperatury zewnętrznej – do bezpośredniego podłączenia w kotle MPX ... 
Umożliwia prace kotła wg tzw. krzywej grzewczej. Nastawa odpowiedniej charakterystyki - 
na urządzeniu iSense. Nie stosować w przypadku instalacji regulatora cMix.

MPXACZZ
110,-

Akcesoria KBN - nr art, 
PLN (netto)

Przyłącze hydrauliczne kotła 1-funkcyjnego MPX

Zestaw podłączeniowy z zaworami
MPXZP1F

180,-

Przyłącze hydrauliczne kotła 2-funkcyjnego MPX

Zestaw podłączeniowy z zaworami
MPXZP2F

260,-

Osłona przyłącza hydraulicznego MPXOP
160,-

Elementy systemu powietrzno-spalinowego KBN - nr art, 
PLN (netto)

Rura Twin d=80/125 dł. 1000 mm z uszczelką

Rura Twin d=80/125 dł. 500 mm z uszczelką

Rura Twin d=80/125 dł. 250 mm z uszczelką

JER080TW02
205,-

JER080TW03
132,-

JER080TW04
115,-

Kolano 87°C Twin d=80/125 z uszczelką JER080TW022
204,-

Kolano 45° Twin d=80/125 z uszczelką JER080TW19
159,-

Rura EwEco d=80 dł. 1000 mm z uszczelką

Rura EwEco d=80 dł. 500 mm z uszczelką

Rura EwEco d=80 dł. 250 mm z uszczeką

EWECOR3080
82,-

EWECOR2080
48,-

EWECOR1080
31,-

Obejma montażowa FU40 d=80 mm JER080FU40
19,-

dostępne wyłącznie w sieci
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