
 
 
 
 
Centrale murale ARCA POCKET  
 
- Noua centrala murala miniaturizata este proiectata si construita pentru a satisface cele mai   
  exigente cerinte de gabarit: 720x400x300 mm; 
- Centrale murale pe gaz metan sau GPL, pentru încalzire si preparare apa calda sanitara; 
- Sunt fabricate în 2 variante constructive:  

POCKET 24 N, cu camera deschisa si tiraj natural.  
POCKET 24 F, cu camera închisa si tiraj fortat (nu necesita cos de fum); 

- Schimbator de apa calda sanitara în 12 placi; 
- Debit de apa calda sanitara Q a.c.s.=14,1 litri/min. la ?t=250C; 
- Aprindere electronica; 
- Circuit electronic cu microprocesor încorporat –  autodiagnosticare si controlul functiilor centralei; 
- Protectie antiînghet si antiblocare. 

 

 

- Schimbator primar din cupru tratat special pentru rezistenta la uzura, cu geometrie specifica pentru 
schimbul termic optim gaze -agent termic primar. 
- Schimbator secundar pentru prepararea apei calde sanitare cu 12 placi, din inox cu o rezisenta sporita la 
depunerile. 
- Posibilitate de a înlocui schimbatorul cu 12 placi cu unul de 14 placi în zonele cu apa de alimentare 
foarte dura. 
- Vana cu trei cai cu deviatie presostatica cu o fiabilitate foarte mare. 
- Placa electronica monobloc controlata cu microprocesor. 
- Aprindere electronica fara flacara de veghe cu un singur electrod care asigura totodata si controlul 
arderii. 
- Putere de ardere reglabila independent în regim de încalzire, fata de regimul de functionare pentru 
preparare apa calda sanitara, cu puteri cuprinse intre 9,4 kW si 27 kW. 
- Randament înalt al arderii – 93,6%. 
- Modularea electronica continua a puterii de ardere. 
- Sistem integrat de autodiagnoza a defectelor si afisare a acestora. 
- Functie integrata de antiblocare a pompei de circulatie. 
- Functie integrata de antiînghet cu pornirea automata a arderii. 
- Functie integrata de anticiclu frecvent. 
- Selectie electronica a tipului de gaz combustibil Metan-GPL. 
- Legatura electrica a termostatului de ambianta cu functionare în joasa tensiune. 
- Tablou de comanda simplu si accesibil. 

 

Caracteristici generale  
ale cazanelor POCKET 



 

 

 
 
 

Caracteristici tehnice U.M. Pocket 24 
N 

Pocket 24 
F 

Putere nominala KW 24.7 25.3 
Putere nominala Kcal/h 21.200 21.734 
Randament util % 91.3 93.6 
Putere minima KW 9.4 9.6 
Randament la putere redusa (30% din Pn) % 89.5 91.8 
Consum de gaz la putere nominala 
Metan G 20 (2E+) m3/h 2.855 2.855 
Metan G 25 (2ELL) m3/h 3.320 3.320 
Presiunea gazului din retea 
Metan G 20 (2E+) mbar 20/25 20/25 
Metan G 25 (2ELL) mbar 20 20 
Temperatura gazelor arse 0C 115.3 126.7 
Debit volumic de fum Nm3/h 58.7 47.0 
Incalzire 
Temperatura minima încalzire 0C 35 35 
Temperatura maxima încalzire 0C 90 90 
Volumul de apa din cazan l 1.2 1.2 
Volumul de apa al vasului de expansiune l 7 7 
Presiunea vasului de expansiune bar 0.7 0.7 
Presiunea minima în circuitul de încalzire bar 0.4 0.4 
Presiunea maxima în circuitul de încalzire bar 3 3 
Continutul maxim de apa din instalatie l 150 150 
Presiunea disponibila a pompei, la un debit de Q 
= 1000 l/h 

mbar 230 230 

Sanitare 
Temperatura minima apa calda sanitara 0C 30 30 
Temperatura maxima apa calda sanitara 0C 60 60 
Debit de apa calda sanitara la ? T=250C l/min 14.1 14.5 
Debit de apa calda sanitara la ? T=350C l/min 10.1 10.3 
Volum de apa la ? T=300C în primele 10 min l 117.8 120.7 
Debit minim de apa calda sanitara l/min 2.5 2.5 
Presiunea maxima sanitara bar 8 8 
Presiunea minima sanitara bar 0.5 0.5 
Tensiunea de alimentare V/Hz 230/50 230/50 
Puterea electrica absorbita W 90 120 
Racorduri si dimensiuni 
Racorduri încalzire inch 3/4” 3/4” 
Racorduri sanitare inch 1/2” 1/2” 
Racord gaz inch 1/2” 1/2” 
Înaltime mm 720 720 
Profunzime mm 300 300 
Latime mm 400 400 
Lungimea tuburilor de fum 
Coaxial ?  60x100 mm m 3 3 
Racord dublu ?  80 mm m 16 16 
Greutate kg 37 43 
Grad de protectie  IP  44 44 
Omologare CE  0068** 0068*** 


