KOTEL

APOLLO
COAL

OCELOVÝ AUTOMATICKÝ KOTEL
NA SPALOVÁNÍ UHLÍ
Výhody kotle:
•

5 let záruka na těsnost ocelového výměníku tepla.

•

2 roky záruka na dodatkové příslušenství a komponenty kotle.

•

Velká spalovací komora s žáruvzdorným keramickým obkladem.

•

Denní obsluha kotle pouze kontroluje/doplňuje palivo do zásobníku a odstraňuje popel.

•

Vysoká účinnost.

•

Použiti moderního a snadno ovladatelného regulátoru kotle.

•

Široký rozsah výkonu od 6,5 do 25 kW.
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KOTEL

APOLLO
COAL

OCELOVÝ AUTOMATICKÝ KOTEL
NA SPALOVÁNÍ UHLÍ
Ocelový automatický kotel na tuhá paliva vybavený
rýnovým hořákem umožňujícím automatické
podávání a spalování uhlí, popřípadě uhelných pelet
až do průměru 12 mm.
Konstrukce kotle APOLLO COAL, založená na využití
trojtahového ocelového výměníku tepla, zaručuje
dlouhý bezproblémový provoz a také umožňuje
volně nahradit palivo v závislosti na jeho dostupnosti
a ceně.
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 COAL je určen pro vytápění jedno a více generačních rodinných domů, továren,
kanceláří, škol, atd.

Název parametru

Jednotka

Apollo Coal 25

kW

24 / 6,5

hod.

107

Vstupní a výstupní příruba

DN

2 1/2"

Výška sestavy kotle s podavačem a zásobníkem paliva **)

mm

1346

Šířka kotle vč. krytů

mm

565

Hloubka kotle

mm

793

Průměr kouřového hrdla

mm

160

-

3

Jmenovitý výkon/minimální výkon
Doba hoření při jmenovitém výkonu s násypkou 230 litrů *)

Třída kotle dle ČSN EN 303-5

*) Plná násypka může obsahovat cca 150 kg uhlí.
**) Nad zásobníkem paliva je nutno uvažovat s prostorem nutným pro otevření víka zásobníku, cca 0,6 m.
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