KOTEL APOLLO
ALL PELLETS

OCELOVÝ AUTOMATICKÝ KOTEL
PRO PALIVA Z BIOMASY (DŘEVNÍ HMOTA, AGROPALIVA)
Výrobek splňuje podmínky Evropské směrnice Ekodesignu, je zařazen do seznamu
dotovatelných zařízení programu NZÚ pod číslem SVT8728, s možností dotace až
do 80 % způsobilých výdajů (projekt fyzické osoby, nejvýše 120 tis. Kč).

Výhody kotle:
•

5 let záruka na těsnost ocelového výměníku tepla.

•

2 roky záruka na dodatkové příslušenství a komponenty kotle.

•

Pro dřevní pelety kotel vyhovuje 5. emisní třídě a směrnici Ekodesignu pro dotace
v České republice.

•

Možnost spalovat jak peletovaná (průměr 6− 8 mm) tak nepeletovaná paliva z dřevní hmoty
i agropaliva (růst ekonomie provozu).

•

Vysoká kvalita automatického hořáku vyrobeného
z žáruvzdorné oceli odolávající teplotám 1100 °C.

•

Vysoká účinnost.

•

Použití moderního a jednoduchého
řízení kotle.

•

Možnost použití pokojového termostatu
- volitelné příslušenství.

•

Možnost míchání a aditivace paliva přímo
v hořáku.

•

Možnost použití různých paliv pro
zapálení a pro následné spalování.

•

Možnost ovládání pomocí
modulu GSM - volitelné
příslušenství.

!
•

Široký rozsah výkonů
od 6,5 do 22 kW.
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KOTEL APOLLO
ALL PELLETS

OCELOVÝ AUTOMATICKÝ KOTEL
PRO PALIVA Z BIOMASY (DŘEVNÍ HMOTA, AGROPALIVA)

Konstrukce kotle je založena na trojtahovém ocelovém výměníku tepla.
Těleso kotle je vyrobeno z kotlového ocelového plechu o síle 3 a 5 mm.
Rozsah výkonů od 6,5 do 22 kW zajišťuje, že kotel APOLLO ALL PELLETS
je vhodnou volbou pro všechna tuhá paliva spalovaná automatickým
způsobem. Palivové pelety mohou být vyrobeny z nejrůznějších paliv.
Kotel APOLLO ALL PELLETS je vybavený moderním rotačním hořákem,
který umožňuje automaticky proces zapalování a podávání paliv (jak ze
dřeva, tak i agropaliv), průběžné čištění roštu (patentově chráněným
způsobem), řízení vyhasnutí a také kontroly procesu spalování
modulovaným způsobem, tedy v celém rozsahu výkonu. Konstrukce kotle
APOLLO ALL PELLETS díky použití trojtahového ocelového výměníku kotle
zaručuje dlouhý bezporuchový provoz.
Otopný systém může být s otevřenou nebo tlakovou expanzní nádobou,
samotížným nebo nuceným oběhem otopné vody, s maximálním
přetlakem 200 kPa (tj. 20 m vodního sloupce).
Kotel APOLLO ALL PELLETS je určen pro vytápění jedno a více
generačních domů, dílen, kanceláří, škol atd.

Název parametru

Jednotka

Apollo All Pellets 25

Jmenovitý výkon/minimální výkon

kW

22 / 6,5

Výška kotle

mm

1170

Šířka kotle vč. krytů

mm

565

Hloubka kotle

mm

793

Vstupní a výstupní příruba

DN

2 1/2"

Průměr kouřového hrdla

mm

160

kg

316

-

5

Hmotnost kotle s hořákem
Třída kotle dle ČSN EN 303-5
Kotel Apollo All Pellets 25 má hořák umístěn v přední stěně kotle.
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