KOTEL APOLLO
WOOD PELLETS
OCELOVÝ AUTOMATICKÝ KOTEL

NA SPALOVÁNÍ PELET Z ČISTÉHO DŘEVA
Výhody kotle:
•

5 let záruka na těsnost ocelového výměníku tepla.

•

2 roky záruka na dodatkové příslušenství a komponenty kotle.

•

Bezobsluhový provoz v automatickém režimu.

•

Vysoká kvalita automatického hořáku na spalování pelet, vyrobeného z žáruvzdorné oceli.

•

Vysoká účinnost.

•

Použití moderního a jednoduchého
řízení kotle.

•

Možnost použití pokojového termostatu
- volitelné příslušenství.

•

Široký rozsah výkonu kotle
od 8 do 25 kW.
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KOTEL APOLLO
WOOD PELLETS
OCELOVÝ AUTOMATICKÝ KOTEL

NA SPALOVÁNÍ PELET Z ČISTÉHO DŘEVA
Ocelový automatický kotel s hořákem na spalování pelet z čistého dřeva
o průměru 6 – 8 mm. Konstrukce kotle je založena na trojtahovém
ocelovém výměníku tepla. Rozsah výkonů od 8 do 25 kW zajišťuje, že
kotel APOLLO WOOD PELLETS je vhodnou volbou pro spalování pelet
z čistého dřeva automatickým způsobem.
Kotel APOLLO WOOD PELLETS je vybavený moderním hořákem, který
umožňuje automaticky proces zapalování a podávání pelet ze dřeva,
čištění roštu, řízení vyhasnutí a také kontroly procesu spalování
modulovaným způsobem, tedy v celém rozsahu výkonu. Konstrukce kotle
APOLLO WOOD 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 WOOD PELLETS je určen pro vytápění jedno a více
generačních domů, dílen, kanceláří, škol atd.

Název parametru

Jednotka

Apollo Wood Pellets 25

Jmenovitý výkon/minimální výkon

kW

25/8

Výška kotle

mm

1170

Šířka kotle vč. krytů

mm

565

Hloubka kotle vč. hořáku

mm

1050

Vstupní a výstupní příruba

DN

2 1/2"

Průměr kouřového hrdla

mm

160

kg

280

-

5

Hmotnost kotle s hořákem
Třída kotle dle ČSN EN 303-5
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