KATALOG

KVALITA NEMUSÍ BÝT
DRAHÁ

PRODEJ CERTIFIKOVANÝCH KOTLŮ
SERVIS, REVIZE, MONTÁŽE

KOTLE SE ŠNEKOVÝ PODAVAČEM

kotle-dragon.cz

Automatický kotel DRAGON-DUO

* vice palivový hořák( uhlí, pelety a t.p.)
* elektronické zabezpečení šneka( zavlačka SOS)
* moderní řídicí jednotka s algorytmem PID
*čtyři horizontální spalovací komory
*litinový nebo vodní přídavný rošt
* tepelná izolace dvířek u kotle
* TALOS jednotka speciálně nakonfigurovaná
na vlastnosti kotle DRAGON-DUO

Garance
5 let

šetří palivo

Výkon
Plocha objektů

VÍCEPALIVOVÝ HOŘAK
SOS
ochrana motoru

LITINOVÝ nebo
INOX- nerezový šnek

plech
kotle

Průměr zpat. a stoup
Objem
zásobníku
.
Tepelná účinnost
Min. teplota vody
Provozní tlák
Max. teplota vody
Tah spalin
Výška komína
Průměr komína
Průměr kouřovodu
Váha
31 nebo 31,1,velikosti zrna 5-25mm, podíl podsítného <15%, RJ <10, tepl. Miękkn. Popel> 1150oC, vlhkost
Palivo typ
<15%, obsah popela <10%, výhřevnost 26 MJ / kg, S <0,6%
Hloubka bez kouřovodu
Šířka komplet
Šířka kotle
Výška
* u dobře izolovaných budov dle h=250 cm. **slim- kratký podavač, užší nádrž ***
rozměry pro kotel s litinovým roštem

Palackého 39, Železnice 507 13

kotlejicin@seznam.cz

777 108 670 , 774 911 174

KOTLE SE ŠNEKOVÝM PODAVAČEM

kotle-dragon.cz

Automatický kotel DRAGON DUO PREMIUM
* čtyři spalovací komory
*vice palivový otočný hořák se zpětným chodem a
funkcí SOS
* zabudovaná řídicí jednotka TALOS s algorytmem PID
* zásobník s funkcí sušení paliva
*tepelná izolace dvířek a nový design kotle
* jednoduchost čištění komína i celého kotle
* možnost přitápění dřevem díky vodnímu roštu
*zásobník s vydrží 4-8 dní.

Garance
5 let

Výkon
Plocha objektů
Průměr zpat. a stoup
Tepelná účinnost
Objem zásobníka
Min. teplota vody
Provozní tlak
Max. teplota
Tah spalin komína
Výška komína

VÍCEPALIVOVÝ HOŘAK
SOS -ochrana motoru
INOX- nerezový
šnek

otočná retorta

plech
kotle

šetří palivo

Průměr komína
Průměr kouřovoda
Váha
typ 31 nebo 31,1,velikosti zrna 5-25mm, podíl podsítného <15%, RJ <10, tepl. Miękkn. Popel> 1150oC,
vlhkost <15%, obsah popela <10%, výhřevnost 26 MJ / kg, S <0,6%
Palivo
Hloubka bez kouřovodu
Šířka sestavy
Šířka kotle
Výška
* u dobře izolovaných budov při h= 250cm.

Palackého 39, Železnice 507 13 kotlejicin@seznam.cz

777 108 670 774 911 174

KOTLE SE ŠNEKOVÝM PODAVAČEM

kotle-dragon.cz

Automatický kotel KWM-SR
* vysoká účinnost kotle až 87%
*čtyři horyzontální spalovací
komory
* přídavný litinový nebo vodní rošt pro topení dřevem
* vícepalivový hořák s litinovým nebo nerezovým
podavačem * pokojový termostat Pilot G v ceně
*moderní řídicí jednotka
* ochrana motoru s funkcí zpětného chodu
* možnost výkonu kotle až do 300 kW

Garance
5 let

Výkon
Plocha objektů
Průměr stp. a zpt.
Objem zásobníka
VÍCEPALIVOVÝ HOŘAK

SOS -ochrana motoru

plech
kotle

Max. provozní tlak
Min. teplota zpat.
Max. teplota vody
Provozní tlak
Tah spalin
Min. výška komína
Průměr komína
Průměr kouřovodu
Váha bez vody
typ 31 nebo 31,1,velikosti zrna 5-25mm, podíl podsítného <15%, RJ <10, tepl. Miękkn. Popel> 1150oC
Palivo
, vlhkost <15%, obsah popela <10%, výhřevnost 26 MJ / kg, S <0,6%
Hloubka
Šířka
Výška
Šířka komplet
Výška kompet
* u dobře izolovaných budov, při h=250 cm

Palackého 39, Železnice 507 13

kotlejicin@seznam.cz

777 108 670, 774 911 174

KOTLE NA PELETY

kotle-dragon.cz

Automatický kotel BIOVERT
* moderní konstrukce tepelného výměniku zajišťuje
až 91,6% tepelné učinnosti při malých roměrech kotle
* nejmodernější řídicí jednotka na trhu RK-2006SPGM
* inovativní horák s funkcí samočištění při podávání a
spalování pelet
* komfortní obsluha díky zásobníku paliva 300l
* kotel 5 emisní třídy - vlastní EKO certifikát
*labyrintový výměník s lepším procesem spalování
* funkce samozapalování a samozhášení

Garance
5 let

šetří palivo

Výkon
Plocha objektů

sám se rozpaluje
sám se čistí

5 emisní třída

Objem zásobníku
Provozní tlak
Tah komína
Výška komína
Průměr komína
Tepelná účinnost
Teplota vody na stoupačce
Teplota vody na zpatečce
Výkon hořáku
Váha
Délka
Šířka
Výška
Průměr zpatečky a stoupač
Průměr komína
orientační plocha objektů dle 100W/m2

Palackého 39, Železnice 507 13

kotlejicin@seznam.cz 777 108 670, 774 911 174

KOTLE UNIVERSÁLNÍ

kotle-dragon.cz

Universální kotel Dragon-Uni
* vícepalivový kotel na uhlí, dřevo, brikety...
* elektronicky řízený mikroprocesorovým regulátorem
teploty
* bezporuchový a jednoduchý v obsluze
* hluboká zásypová komora umožňuje delší dobu topení na
jeden zásyp
*široký sortiment paliv
* systém vícebodového provzdušnění spalovací komory
* dvojí způsob hoření- odhořívací nebo
prohořívací
Garance
5 let

šetří palivo

Výkon
Plocha objektů
Jednorazový zásyp
Tepelná účinnost
Provozní tlak
Max.teplota
Min. teplota
Tah komína
Výška komína
Průměr komína
Průměr zpát. a st.
Váha
Palivo
plně automatické ovládání

plech

uhlí typ 31, 32- klas,25 7 sortiment MI-PN-82/G 97001-3, hnědé uhlí, dřevo, brikety...

Stalost hoření
Hloubka
Šířka
Výška

kotle
u dobře izolovaných budov při h= 250 cm.

Palackého 39, Železnice 507 13

kotlejicin@seznam,cz

777 108 677, 774 911 174

UNIVERSÁLNÍ KOTLE

kotle-dragon.cz

Universální kotel UKS-M
* možnost použití přirozeného tahu komína bez
použití elektrické energie nebo ve verzi elektronicky řízené
kde je způsob spalování identický jako u kotle Dragon-Uni.
* možnost spalování paliv horší kvality
*vhodné i pro větší objekty až do 4000m2. Od 19 kW do 560 kW
* za příplatek možnost zabudování automatického podavače na
piliny typu AZS Hajnowka.
* system vicebodové cirkulace vzduchu ve spalovací komoře
* hluboká spalovací komora s velkými vstupními dveřmi
umožňuje topit větší kusy dřeva

Garance

5 let

plně automatické ovládání

plech

Typ
Druh
Výkon
Topná plocha kotle
Plocha objektu
Hlavní palivo
Váha
Max. teplota vody
Stalost hořen
íMax. provozní tlak
Tepelná účinnost
Tah spalin komína
Výška komína
Průřez komína
Rozměr kouřovodu
Délka s kouřovodem
Šířka
Výška

III 2-hořáky

kotle
Palackého 39, Železnice 507 13

kotlejicin@seznam.cz

777 108 677, 774 911 174

Výrobce

Firma TopEko24 Natalija Holubová je výhradní zástupce pro Českou Republiku.

KVALITA NEMUSÍ BÝT DRAHÁ

REVIZE
MONTÁŽE KOTLŮ
SPOUŠTĚNÍ A POUČENÍ V OBSLUZE
TopEko24.
Palackého 39
Železnice 507 13 7
km od Jičína-směr Semily

DOPRAVA OD VÝROBCE PŘÍMO K VÁM

+420 777 108 670
+420 774 911 174
kotle-dragon.cz
topeko24.cz

GARANTUJEME

VYSOKOU KVALITU
SERVIS 24 HODIN NA TELEFONU
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM
PŘI MONTÁŽI A SPOUŠTĚNÍ KOTLE
REVIZE ZDARMA
DOPRAVA ZDARMA
DIČ CZ 8151229944
IČO 04470346
Palackého 39
Železnice 507 13

kotlejicin@seznam.cz

