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VÝROBCE TEPELNÉ TECHNIKY

PŘEDNOSTI ZÁSOBNÍKU
přímý ohřev
vysoká účinnost
ekologické spalování
nízká hlučnost
piezoelektrické zapalování
vybavení spalinovým termostatem
dokonalá tepelná izolace
vysoká spolehlivost
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NÁSTĚNNÉ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY

ATTACK PZO
Nejefektivnější a nejkomfortnější princip ohřevu TÚV,
dokonalá ochrana proti korozi, mimořádná životnost.

PLYNOVÉ OHŘÍVAČE S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNA
ATTACK PZO 80, 120 a 150 l
OBECNÝ TECHNICKÝ POPIS
Zařízení pracuje jako plynový zásobníkový ohřívač užitkové vody s
připojením odvodu spalin do komína. Je provozován na zemní plyn.
Zařízení se skládá z ocelové nádrže s keramickou vrstvou, vnějšího obalu
s kvalitní tepelnou izolací, kombinované plynové armatury, plynového
hořáku a z příslušenství.

PRINCIP ČINNOSTI
Při uvedení ohřívače do provozu se zapálí zapalovací plamínek pomocí
piezozapalovače, od kterého se zapaluje plamen hlavního hořáku. Teplo
vznikající spalováním plynu se odevzdává přes dno ocelové nádrže a dýmové
trubice vodě v zásobníku. Zásobník vody je vybavený pojistkou proti zpětnému
toku spalin (spalinový termostat), který v případě poruchy odvodu spalin
zablokuje činnost ohřívače a přeruší přívod plynu do plynové armatury.
- Ohřívač typu PZO je plynový zásobníkový ohřívač s přímým ohřevem TÚV
- Ohřev zajišťuje atmosférický hořák
- Ohřívač je určený na zavěšení na stěnu
- Teplotu ohřívané vody si volí uživatel nastavením ovládacího knoflíku
plynového regulačního ventilu v rozsahu 30 až 70 °C
- Teplota vody je na takto nastavené hodnotě udržována automaticky
- Její dohřívání nastává buď po odebrání přibližně 20 l teplé vody nebo při
poklesu její teploty o 5°C
- V současnosti nejekonomičtější způsob ohřevu TÚV

Výstup TÚV - 1/2"
Vstup TÚV - 1/2"

Základní technické údaje
PZO 80
80 l

120 l

150 l

Jmenovitý výkon
Účinnost ohřívače
Max. přetlak vody

4,7 kW
87%
7 bar

4,7 kW
87%
7 bar

4,7 kW
87%
7 bar

Hmotnost ohřívače bez vody
Spotřeba plynu při provozu
Doba ohřevu vody
z 20°C na 60°C

38 kg
0,56 m 3/h
55 min

Druh použitého paliva
Výška "A"
Průměr "B"

PZO 120

48 kg

54 kg

0,59 m3/h

0,63 m3/h

85 min

104 min

zemný plyn
877 mm

1152 mm

1352 mm

515 mm

515 mm

515 mm
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Výrobce:
ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5
038 61 Vrútky
SLOVAKIA

PZO 150

A

Parametr
Objem kotle

Tel: +421 43 4003 101
Fax: +4 21 43 4003 106
Infolinka: +4 21 43 4003 104
E-mail: kotle@attack.sk
http: www.attack.sk

Výrobce ATTACK, s.r.o. si vyhrazuje právo technických změn výrobků bez předchozího upozornění.

