LITINOVÉ KOTLE
ATTACK® FD BIOHEAT, FD PELLET
NA PEVNÁ PALIVA A PELETY

W W W. AT TACK .C Z

Modelová řada

9000

8000

5

4

ATTACK W&P
yyATTACK WOOD&PELLETy
yyVýkon: dřevo 12,5–25 kW, pelety 9–30 kW
yyÚčinnost: dřevo 90,5 %, pelety 90,4 %
Inovativní kombinovaný kotel – 2 provozní režimy – maximální pohodlí zákazníka
Nadstandardně objemná násypka kotle, která zabezpečí
delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva
Automatické čištění turbulátorů a peletové komory – nejvyšší
komfort čištění
Suchý plášť umístěný po obvodu celé nakládací komory – zvýšená ochrana proti dehtování komory
Hořák na pelety s plně automatickým řízením provozu (t.j.
zapálením a vyhasnutím), s funkcí automatického čištění
a vlastní diagnostikou chyb
Automatické spalování pelet a dřeva – jeden komín
Nerezový hořák ATTACK – spalovací komora a rošt hořáku
vyrobeny z kvalitní nerezové ocele
Automatické čištění roštu, nastavitelné v závislosti od
kvality použitých pelet
Možnost připojení různých typů podavačů paliva
Automatický přechod z provozu na dřevo na provoz na
pelety – flexibilní volba paliva
Vyspělá a moderní elektronika se 6palcovým dotykovým
displejem LAMBDA Touch – nejpokročilejší technologie
řízení procesu spalování pro dosažení vynikajících hodnot
emisí a účinnosti
Komfort zákazníka, provozní spolehlivost, jednoduchá
obsluha a údržba
Vícestupňový koncept bezpečnosti – příjemný pocit bezpečí
Spolehlivé sledování přítomnosti plamene pomocí
fotobuňky
Možnost přikládat velké kusy dřeva, což zákazníkovi šetří
čas při dělení dřeva, kdy klasické metrové dělí jen jednou
na 0,5 m kusy
Možnost spuštění, sledování, ovládání a vypnutí kotle přes
internet a pomocí aplikace ve Smartphonu
Možnost levého a pravého provedení dvířek
Součástí kotle je cyklonový odlučovač
Možnost umístění zásobníku pelet vedle kotle i mimo něj do
vzdálenosti 10 m
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Modelová řada

ATTACK PELLET
yyATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plusy

Modelová řada

7000

5
ATTACK SLX

yyRozsah výkonu: 8–30 kW
yyÚčinnost: 90,6 %

yyATTACK SLX 20–55 PROFI
yyATTACK SLX 20–55 LAMBDA Touchy

Vysoce účinný trubkový výměník osazený spirálovými

yyVýkonová škála: 20–55 kW
yyÚčinnost: 90,3–91,8 %

turbulátory, které zajišťují lepší přenos tepla ve výměníku,
vyšší účinnost kotle, přičemž slouží i na jeho čištění

Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny – voda“
s pohyblivými turbulátory

Hořák na pelety s plně automatickým řízením provozu

Nadstandardní objem nakládací komory kotle, jaký

(tj. zapálením a vyhasnutím), s funkcí automatického

na trhu nenajdete, od 200–230 l, která zabezpečí delší

čištění a vlastní diagnostikou chyb

výdrž vytápění na jedno naložení paliva

Automatické čištění trubkového výměníku

Čištění výměníku turbulátory, pohybem páky, čistý
výměník = vysoká účinnost = snížení provozních

Automatický provoz kotle, zaručující vysoký komfort

nákladů, úspora paliva

obsluhy

Volitelný suchý plášť, umístěný po obvodu celé nakládací

Automatické odebírání popela do výnosného kontejneru
Automatické podávání paliva

komory – zvýšená ochrana proti dehtování komory
Modulovatelné otáčky ventilátoru
Odtahový ventilátor pro rovnoměrné a efektivní

Nerezový hořák ATTACK – spalovací komora a rošt hořáku

spalování a bezprašný provoz

vyrobeny z kvalitní nerezové ocele

Možnost přikládat velké kusy dřeva, což zákazníkovi šetří

Automatické čištění roštu, nastavitelné v závislosti od
kvality použitých pelet

čas při dělení dřeva, kdy klasické metrové dělí jen jednou
na 0,5 m kusy
Automatické ovládání roztápěcí klapky, spojené

Možnost připojení různých typů podavačů paliva

s otevíráním a zavíráním přikládacích dvířek

Zabezpečovací prvky zabraňující zpětnému hořeni,

Možnost modifikace LAMBDA Touch – nejpokročilejší

4násobné jištění proti přehřátí – havarijní, kotlový,

technologie řízení procesu spalování pro dosažení

spalinový termostat a dochlazovací okruh

vynikajících hodnot emisí a účinnosti
Vylepšená elektronika s plynulou PID reg. otáček ventilátoru

Možnost přitápění elektrickou spirálou až do výkonu

na základě teploty spalin – modifikace PROFI ver. PID

6 kW, která svojí funkcí může plnit i protimrazovou

Žárobetonové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, což

ochranu

zaručuje nejlepší parametry spalování a životnost kotle

M O D E L O V Á S T R U K T U R A K O T L Ů AT TA C K ®
NOVÁ MODELOVÁ ŘADA KOTLŮ ATTACK NA DŘEVO A PELETy

Modelová řada

6000

5000

3000

5

3

5

Modelová řada

ATTACK DPX
yyATTACK DPX 15–80 STANDARD
yyATTACK DPX 15–80 PROFI
yyATTACK DPX 15–45 LAMBDA
yyATTACK DPX 25–50 COMBI Pellety
yyVýkonová škála: 15–80 kW
yyÚčinnost: 86,5–91,3 %
Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny – voda“
s pohyblivými turbulátory
Objemná nakládací komora kotle, která zabezpečí delší
výdrž vytápění na jedno naložení paliva

ATTACK DP
yyATTACK DP 25–95 STANDARD
yyATTACK DP 25–95 PROFIy
yyVýkonová škála: 15–95 kW
yyÚčinnost: 85,3–86,2 %
Plochý žebrový výměník kotle
Objemná nakládací komora kotle, která zabezpečí delší
výdrž vytápění na jedno naložení paliva

Modelová řada

ATTACK FD AUTOMAT
PELLET, BIOHEAT
yyATTACK FD 25 AUTOMAT
yyATTACK FD 20–42 PELLET
yyATTACK FD 20–42 BIOHEATy
yyVýkon: 24,2 kW FD AUTOMAT
8–30 kW FD PELLET
6–25 kW FD BIOHEAT
yyÚčinnost: 90,71 % FD AUTOMAT
88 % FD PELLET
87 % FD BIOHEAT

Čištění výměníku turbulátory, pohybem páky, čistý
výměník = vysoká účinnost = snížení provozních
nákladů, úspora paliva

Komfort zákazníka, provozní spolehlivost a jednoduchá

Plně automatický provoz hořáku (ver. PELLET)

obsluha a údržba

Vylepšená elektronika s plynulou PID reg. otáček
ventilátoru, na základě teploty spalin – modifikace
PROFI ver. PID

Kompaktní design, jednoduché ovládání, zobrazování
informací na LCD

Vyrobený ze speciální kotlové ocele tloušťky 6 mm pro

Účinnost kotle při jmenovitém výkonu 88 % (ver. PELLET)

zabezpečení dlouhé životnosti kotle

Automatické čištění roštu, nastavitelné v závislosti od
kvality použitých pelet (ver. PELLET)

Modulovatelné otáčky ventilátoru – modifikace PROFI
ver. PID, LAMBDA
Odtahový ventilátor pro rovnoměrné a efektivní
spalování a bezprašný provoz
Možnost přikládat velké kusy dřeva (od 25 kW), což
zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva, kdy klasické
metrové dělí jen jednou na 0,5 m kusy
Automatické ovládání roztápěcí klapky, spojené
s otevíráním a zavíráním přikládacích dvířek
Možnost modifikace LAMBDA – nejpokročilejší
technologie řízení procesu spalování pro dosažení
vynikajících hodnot emisí a účinnosti
Možnost spalování alternativních paliv, jako jsou jádra
z oliv a kostková dřevina v automatických hořácích
s výkony 30 a 50 kW – modifikace COMBI Pellet
Žárobetonové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, což
zaručuje nejlepší parametry spalování a životnost kotle

Modulovatelné otáčky ventilátoru – modifikace PROFI
ver. PID
Odtahový ventilátor pro rovnoměrné a efektivní spalo-

Automatický start – zapálení a ukončení procesu hoření
Přesné měření intenzity plamene prostřednictvím
fotobuňky
Možnost nastavení výkonu v rozsahu 8–30 kW

vání a bezprašný provoz

Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového
termostatu, nebo teplotní sondy

Možnost přikládat velké kusy dřeva, což zákazníkovi šetří

Možnost korekce spalování v závislosti od použitého
paliva

čas při dělení dřeva, kdy klasické metrové dělí jen jednou
na 0,5 m kusy
V provedení levé i pravé otevírání dvířek
Žárobetonové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, což
zaručuje nejlepší parametry spalování a životnost kotle

Kvalitní nerezová ocel spalovací komory a roštu hořáku
Zabezpečovací prvky zabraňující zpětnému zahoření,
4násobné jištění proti přehřátí – havarijní, kotlový,
spalinový termostat a dochlazovací okruh
Vícejazyčné menu, možnost nastavení široké škály
parametrů
Zobrazování provozních stavů
Diagnostika poruch
|3

MODELOVÁ ŘADA 3000

ATTACK FD BIOHEAT
PELETOVÝ KOTEL
Litinový teplovodní kotel na pevná paliva a pelety ATTACK
FD BIOHEAT je moderní zdroj tepla s novou konstrukcí litinového výměníku, kde je předepsaným palivem černé uhlí, koks
nebo dřevo.
Při zabudování nerezového hořáku BIOHEAT na dřevní pelety s možností nastavení výkonu v rozsahu 6–25 kW s jednoduchým čištěním roštu, automatickým startem a ukončením
procesu hoření do litinového tělesa FD, vzniká jednoduchý
kombinovaný kotel na pevné palivo a pelety. Kotel je určen
k vytápění bytů a rodinných domů.

PŘEDNOSTI hoŘákU bioheat
yy Spolehlivý peletový hořák, nenáročný na údržbu
yy Kompaktní design, jednoduché ovládání, zobraz. informací na LCD
yy Účinnost kotle při jmenovitém výkonu 87 %
yy Kruhová spalovací komora, nízké provozní emise a vysoká
účinnost spalování
yy Snadné čištění roštu
yy Automatický start a ukončení procesu hoření
yy Přesné měření intenzity plamene prostřednictvím fotobuňky
yy Možnost nastavení výkonu v rozsahu 6–25 kW
yy Možnost připojení externího snímače do akumulační nádrže
yy Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového
termostatu nebo teplotní sondy
yy Možnost spalování dřevních pelet o průměru 6 mm a délky
až 35 mm
yy Možnost korekce spalování v závislosti na použitém palivu
yy Kvalitní nerezová ocel spalovací komory a roštu hořáku
yy Možnost připojení různých typů podavačů paliva
yy Zabezpečovací prvky zabraňující zpětnému zahoření, 4násobné jištění proti přehřátí – havarijní, kotlový, spalinový
termostat a ochlazovací okruh
yy Požadavek na nízký provozní podtlak ve spalovací komoře
yy Vícejazyčné menu, možnost nastavení široké škály parametrů
yy Zobrazování provozních stavů
yy Diagnostika poruch

4
ROZMěRY

Popis a technické parametry hořáku BIOHEAT jsou uvedeny ve schématu na straně 6.

Modifikace
Peletový kotel ATTACK FD20 BIOHEAT 4-čl.
Peletový kotel ATTACK FD26 BIOHEAT 5-čl.
Peletový kotel ATTACK FD32 BIOHEAT 6-čl.
Peletový kotel ATTACK FD36 BIOHEAT 7-čl.
Peletový kotel ATTACK FD42 BIOHEAT 8-čl.

Peletový kotely
ATTACK FD BIOHEAT obsahuje:
Peletový kotel ATTACK FD20, 26, 32, 36, 42 BIOHEAT
Hořák ATTACK BIOHEAT 6–25 kW
Dvířka FD pro hořák BIOHEAT (P)
Přepážka spalovací komory
Podavač pelet
Zásobník pelet 350 l
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TabuLka položek příslušenství
Kód

Název

PELHB25

Hořák ATTACK BIOHEAT 6–25 kW

PELH30950

Dvířka FD pro hořák BIOHEAT (P)

SM52

Přepážka spalovací komory pro 4-článek

SM53

Přepážka spalovací komory pro 5-článek

SM54

Přepážka spalovací komory pro 6-článek

SM55

Přepážka spalovací komory pro 7-článek

SM56

Přepážka spalovací komory pro 8-článek

PED150

Podavač pelet 1,5 m

PED250

Podavač pelet 2,5 m (s případnou úpravou vlastní délky)

PEL9600

Zásobník pelet 350 l

MODELOVÁ ŘADA 3000

ATTACK FD PELLET
PELETOVÝ KOTEL

4

Litinový teplovodní kotel na pevná paliva a pelety ATTACK
FD PELLET je moderní zdroj tepla s novou konstrukcí litinového výměníku, kde je předepsaným palivem černé uhlí, koks
nebo dřevo.
Při zabudování plně automatického nerezového hořáku na
dřevní pelety s možností nastavení výkonu v rozsahu 8–30
kW s automatickým čištěním roštu, automatickým startem
a ukončením procesu hoření do litinového tělesa FD, vzniká
jednoduchý kombinovaný kotel na pevné palivo a pelety. Kotel je určen k vytápění bytů a rodinných domů.

PŘEDNOSTI hoŘákU pellet

210

315
200

288

450

60

ROZMĚRY

55

yy Plně automatický provoz hořáku
yy Kompaktní design, jednoduché ovládání, zobraz. informaci na LCD
yy Účinnost kotle při jmenovitém výkonu 88 %
yy Automatické čištění roštu nastavitelné v závislosti na
kvalitě použitých pelet
yy Automatický start a ukončení procesu hoření
yy Přesné měření intenzity plamene prostřednictvím fotobuňky
yy Možnost nastavení výkonu v rozsahu 8–30 kW
yy Možnost připojení externího snímače do akumulační nádrže
yy Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového
termostatu nebo teplotní sondy
yy Vysoká účinnost spalování a nízké provozní emise
yy Možnost spalování dřevních pelet o průměru 6–10 mm a délky
až 35 mm
yy Možnost korekce spalování v závislosti na použitém palivu
yy Kvalitní nerezová ocel spalovací komory a roštu hořáku
yy Možnost připojení různých typů podavačů paliva
yy Zabezpečovací prvky zabraňující zpětnému zahoření, 4násobné jištění proti přehřátí – havarijní, kotlový, spalinový
termostat a ochlazovací okruh
yy Požadavek na nízký provozní podtlak ve spalovací komoře
yy Vícejazyčné menu, možnost nastavení široké škály parametrů
yy Zobrazování provozních stavů
yy Diagnostika poruch

10

235

220
240

546

242

Popis a technické parametry hořáku PELLET BURNER jsou uvedeny ve schématu na straně 7.

Modifikace
Peletový kotel ATTACK FD20 PELLET 4-čl.
Peletový kotel ATTACK FD26 PELLET 5-čl.
Peletový kotel ATTACK FD32 PELLET 6-čl.
Peletový kotel ATTACK FD36 PELLET 7-čl.
Peletový kotel ATTACK FD42 PELLET 8-čl.

Peletový kotely
ATTACK FD pellet obsahuje:
Peletový kotel ATTACK FD20, 26, 32, 36, 42 PELLET
Hořák ATTACK PELLET BURNER Automatic 8–30 kW
Dvířka FD pro hořák PELH30A (P)
Přepážka spalovací komory
Podavač pelet
Zásobník pelet 350 l

TabuLka položek příslušenstvÍ
Kód

Název

PELH30A

Hořák ATTACK PELLET BURNER Automatic 8–30 kW

PELH30980

Dvířka FD pro hořák PELH30A

SM52

Přepážka spalovací komory pro 4-článek

SM53

Přepážka spalovací komory pro 5-článek

SM54

Přepážka spalovací komory pro 6-článek

SM55

Přepážka spalovací komory pro 7-článek

SM56

Přepážka spalovací komory pro 8-článek

PED150

Podavač pelet 1,5 m

PED250

Podavač pelet 2,5 m (s případnou úpravou vlastní délky)

PEL9600

Zásobník pelet 350 l
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MODELOVÁ ŘADA 3000

ATTACK BIOHEAT
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
KOTEL ATTACK FD
Přestavbová sada určená pro montáž do všech již zakoupených a instalovaných kotlů ATTACK FD umožňuje změnu
provozu kotle na spalování dřevních pelet.

PŘEDNOSTI hoŘákU ATTACK bioheat
yy Spolehlivý peletový hořák, nenáročný na údržbu
yy Kompaktní design, jednoduché ovládání, zobrazování informací na LCD
yy Kruhová spalovací komora, nízké provozní emise a vysoká
účinnost spalování 87 %
yy Snadné čištění roštu
yy Automatický start a ukončení procesu hoření
yy Přesné měření intenzity plamene prostřednictvím fotobuňky
yy Možnost nastavení výkonu v rozsahu 6–25 kW
yy Možnost připojení externího snímače do akumulační nádrže
yy Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového
termostatu nebo teplotní sondy
yy Možnost spalování dřevních pelet o průměru 6 mm a délky
až 35 mm
yy Možnost korekce spalování v závislosti na použitém palivu
yy Kvalitní nerezová ocel spalovací komory a roštu hořáku
yy Možnost připojení různých typů podavačů paliva
yy Zabezpečovací prvky zabraňující zpětnému zahoření, 4násobné jištění proti přehřátí – havarijní, kotlový, spalinový
termostat a ochlazovací okruh
yy Požadavek na nízký provozní podtlak ve spalovací komoře
yy Vícejazyčné menu, možnost nastavení široké škály parametrů
yy Zobrazování provozních stavů
yy Diagnostika poruch

Popis
Konstrukčně jednoduchý a spolehlivý hořák na dřevní pelety
o výkonu 6–25 kW s manuálním čištěním. Má automatické řízení provozu (tj. zapálení a vyhasnutí) s vlastní diagnostikou chyb.
BIOHEAT pracuje na principu řízené dodávky paliva. Dřevní pelety padají z podavače pelet přes přívodní hadici a podávací trubku na rošt, kde dochází k jejich spalování.
BIOHEAT má elektrické zapalování, které automaticky zapaluje pelety padající na rošt. Zapalování začne až poté, co
dá termostat pokyn hořáku.
BIOHEAT má z výroby přednastavený rozsah výkonu 6–25 kW
a tři stupně výkonu: 1 (6 kW), 2 (14 kW) a 3 (25 kW).
Zvolený stupeň výkonu je během provozu zobrazen na displeji. Výkon je možné zvolit přes menu tlačítka hořáku a informace zobrazené na displeji. Rozsah výkonu je možné měnit
v rozsahu 6 až 25 kW v rozšířeném menu skokově po 1 kW.

Palivo
Hořák je určen na spalování dřevních pelet o průměru 6 mm
a délky až 35 mm.
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TECHNICKÉ PARAMETRy
Parametr

Jednotka

ATTACK BIOHEAT

Jmenovitý výkon

kW

6–25

Odstupňování výkonu

kW

1

–

dřevní pelety d = 6 mm,
l = 35 mm max.

Předepsané palivo

kg/h

2,4–6,9

Krytí elektrických částí

Průměrná spotřeba paliva

IP

IP 40

Maximální elektrický příkon
(při zapalování)

W

600

Provozní elektrický příkon

W

90

V/Hz

~230/50

kg

25

Připojovací napětí
Hmotnost

Rozměry hořáku BIOHEAT jsou uvedeny ve schématu na straně 4.

SADA OBSAHUJE:
Hořák ATTACK BIOHEAT 6–25 kW
Dvířka FD pro hořák BIOHEAT (P)
Přepážka spalovací komory
Podavač pelet
Zásobník pelet 350 l
Hořák ATTACK BIOHEAT lze použít i na již existující litinové kotle v provozu – nejen značky ATTACK. U modelů U22
je nutno objednat „Dvířka UD“, které se vymění za původní
dvířka: U22900 Dvířka UD pro hořák BIOHEAT (P)
Dvířka pro hořák BIOHEAT je možné kdykoliv vyměnit,
čímž vzniká jednoduchý kombinovaný kotel na pevná paliva (dřevo, koks a uhlí) i pelety.

TABULKA POLOŽEK PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kód

Název

PELHB25

Hořák ATTACK BIOHEAT 6–25 kW

PELH30950

Dvířka FD pro hořák BIOHEAT (P)

SM52

Přepážka spalovací komory pro 4-článek

SM53

Přepážka spalovací komory pro 5-článek

SM54

Přepážka spalovací komory pro 6-článek

SM55

Přepážka spalovací komory pro 7-článek

SM56

Přepážka spalovací komory pro 8-článek

PED150

Podavač pelet 1,5 m

PED250

Podavač pelet 2,5 m (s případnou úpravou vlastní délky)

PEL9600

Zásobník pelet 350 l

MODELOVÁ ŘADA 3000

ATTACK PELLET BURNER AUTOMATIC
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
KOTEL ATTACK FD
Přestavbová sada určená pro montáž do všech již zakoupených a instalovaných kotlů ATTACK FD, umožňuje změnu provozu kotle na spalování dřevních pelet.

PŘEDNOSTI hoŘákU ATTACK PELLET BURNER
AUTOMATIC
yy Plně automatický provoz hořáku
yy Kompaktní design, jednoduché ovládání, zobrazování informací na LCD
yy Automatické čištění roštu nastavitelné v závislosti na
kvalitě použitých pelet
yy Automatický start a ukončení procesu hoření
yy Přesné měření intenzity plamene prostřednictvím fotobuňky
yy Možnost nastavení výkonu v rozsahu 8–30 kW
yy Možnost připojení externího snímače do akumulační nádrže
yy Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového
termostatu nebo teplotní sondy
yy Vysoká účinnost spalování 88 % a nízké provozní emise
yy Možnost spalování dřevních pelet o průměru 6–10 mm a délky
až 35 mm
yy Možnost korekce spalování v závislosti na použitém palivu
yy Kvalitní nerezová ocel spalovací komory a roštu hořáku
yy Možnost připojení různých typů podavačů paliva
yy Zabezpečovací prvky zabraňující zpětnému zahoření, 4násobné jištění proti přehřátí – havarijní, kotlový, spalinový
termostat a ochlazovací okruh
yy Požadavek na nízký provozní podtlak ve spalovací komoře
yy Vícejazyčné menu, možnost nastavení široké škály parametrů
yy Zobrazování provozních stavů
yy Diagnostika poruch

POPIS
Plně automatický nerezový hořák na dřevní pelety
s možností nastavení výkonu v rozsahu 8–30 kW skokově po
2 kW, s automatickým čištěním roštu, automatickým zapalováním, kontrolovaným startem a řízeným procesem hoření.
Hořák pracuje v plně automatickém režimu počínaje vyhodnocením potřeby dodávky tepla, dodávkou paliva, elektrickým zapálením, rozhořením, hořením, vypnutím, dohořením, čištěním a přechodem do pohotovostního režimu.
Hořák má z výroby přednastavený rozsah výkonu
14–30 kW, který je rozdělen do tří stupňů: 1. (14 kW),y
2. (22 kW) a 3. (30 kW).
Rozsah výkonu lze měnit ve dvou úrovních – 8 až 12 kW
a 14 až 30 kW v rozšířeném menu.
Hořák se čistí automaticky, po každém dohoření, nebo se po
určitém časovém intervalu provozu (nastaven uživatelem) automaticky vysune rošt, který se očistí pohybem proti škrabce.
Nečistoty jako popel a příškvarky vypadnou otvorem v roštu.
Těleso hořáku, rošt, plech zapalovače a škrabka jsou vyrobeny z kvalitní žáruvzdorné nerezavějící oceli.

PALIVO
Hořák je určen a certifikován pro spalování dřevních pelet
o průměru 6–10 mm a délky až 35 mm. Při změně podavače
paliva spaluje různé pecky z ovoce i pomleté olivové pecky do max. velikosti broskvových pecek. Případné přestavby předem konzultovat s výrobcem.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Parametr

PELH30A

Předepsané palivo

dřevní pelety d = 6–10 mm,
l = 35 mm max.

Režim

8–12 kW, 14–30 kW

Stupnice výkonu

8–30 kW, odstupňované po 2 kW

Pro kotle s topnou komorou do

3 m²

Připojovací napětí

~230 V/50 Hz

Hlavní proud

10 A pojistka

Hmotnost

22 kg

Rozměry hořáku PELLET BURNER Automatic jsou uvedeny ve
schématu na straně 5.

SADA OBSAHUJE:
Hořák PELLET BURNER Automatic 8–30 kW
Dvířka FD pro hořák PELLET BURNER Automatic (P)
Přepážka spalovací komory
Podavač pelet
Zásobník pelet 350 l
Dvířka pro hořák PELLET BURNER Automatic je možné
kdykoliv vyměnit, čímž vzniká jednoduchý kombinovaný
kotel na pevná paliva (dřevo, koks a uhlí) i pelety.

TabuLka položek příslušenstvÍ
Kód

Název

PELH30A

Hořák ATTACK PELLET BURNER Automatic 8–30 kW

PELH30980

Dvířka FD pro hořák PELH30A

SM52

Přepážka spalovací komory pro 4-článek

SM53

Přepážka spalovací komory pro 5-článek

SM54

Přepážka spalovací komory pro 6-článek

SM55

Přepážka spalovací komory pro 7-článek

SM56

Přepážka spalovací komory pro 8-článek

PED150

Podavač pelet 1,5 m

PED250

Podavač pelet 2,5 m (s případnou úpravou vlastní délky)

PEL9600

Zásobník pelet 350 l
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ATTACK heating CZ, s.r.o.
Cukrovarská 498/13
682 01 Vyškov
Česká republika

Tel:
+420 727 935 225
E-mail: kotle@attack.cz
Web: www.attack.cz

Výrobce ATTACK, s.r.o. si vyhrazuje právo technických změn výrobků bez předchozího upozornění.
• ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change technical parameters and dimensions of boilers
without previous warning. • Der Hersteller ATTACK, s.r.o. behält sich das Recht der technischen
Veräderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung. • Изготовитель ATTACK, s.r.o. оставляет за собой
право изменения технических параметров и размеров котла без предыдующего предупреждения.
• Le producteur ATTACK, s.r.o. réserve le droit des modifications techniques sans l‘avertissement
précédent. • Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.
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