TOPEKO-DRAGON V

5 emisní třída
Automatické kotle TopEko- D jsou známé především svou kvalitou
a pohodlností v obsluze. Výrobce je známý především svou
pečlivostí a precizností, dbající na správnost postupu výroby
až po konečné zapojení kotle u zákazníka. Vyrábí kotle pro
domácnosti ale i pro nemocnice, školy, dílny atd.

Dragon
je
značka ®

certifikovaná

ochranná

Teplovodní kotle od firmy TopEko-D mají
ocelovou konstrukci přizpůsobenou vysoce
účinnému spalování . Kotle jsou vybaveny
topnou komorou v níž je umístěn hořák+
výkonný výměník tepla. Dále jsou vybaveny
elektronickou
řídicí
jednotkou
a
zásobníkem paliva.
Proces spalování v kotly je řízen mikroprocesorovou řídicí
jednotkou, která umožňuje chod kotle při stálé nastavené
teplotě teplonosné látky maximálně 90°C podáním vhodného
množství paliva do retorty hořáku.
Řídicí jednotka je vybavena dodatečným omezovačem teploty STB,
který úplně zastaví proces spalování- pokud teplota vody na
výstupu kotle stoupne na 95°C.

PALIVO:
Základním palivem pro kotel je černé uhlí typu 31.2 hrášek se
zrnitostí 5–25mm (tzv.„eko hrášek”). Černé uhlí, typ:
energetický hrášek, typ 31 nebo 31,1, zrnitost 5–25mm,
podstatný podíl < 15%, RJ < 10, teplota měknutí popela >
1150oC, vlhkost < 15%, obsah popela < 10%, výhřevnost 26
Mj/kg, síra < 0,6%

VÝKONY:

15 kW, 19 kW, 25 kW, 30 kW

OBJEDNAT V E-SHOPE
KOMPLETNOST DODÁVKY:
kotel s trubkovými výměníky
zásobník paliva
řídící jednotka YRYD RTZ
hořák se šnekovým podavačem
popelník
kotel se dodává ve složeným stavu na vratné EUR paletě. Prosím
připravte EUR paletu nebo doplatek 300 Kč za EUR paletu.

ZA DOPLATEK:

pokojový termostat drátový PILOT

R – cena 1 219 Kč
pokojový termostat drátový PILOT
G – cena 1 800 Kč
pokojový termostat drátový PILOT
GR – cena 2 650 Kč
regulace směšovacího ventilu ART
ZW- cena 3 500 Kč
ZÁRUKA:
Teplovodní kotle od firmy Dragon slouží k ohřevu teplé vody v
soustavách ústředního topení do teploty nepřekračující 95°C na
výstupu z kotle. Mohou být použity v soustavách ústředního
topení a teplé užitkové vody s přirozeným a nuceným oběhem v
otevřeném systému v souladu s aktuálními detailními požadavky
země určení a pokyny výrobce.
Na kotel namontovaný v souladu s technickou dokumentaci

24-měsíční záruku od data nákupu na těsnost tělesa kotle

24-měsíční záruku od data nákupu na další díly a součásti kotle

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA TĚSNOST KOTLE PŘI MONTÁŽI
INSTALATÉREM S OSVĚDČENÍM PRO SPOUŠTĚNÍ A INSTALACI KOTE OD
FIRMY TOPEKO 24 A KONTROLOU TECHNICKÉHO STAVU DANÉHO KOTLE PO
UVEDENÍ DO PROVOZU.
TECHNICKÉ PARAMETRY
POTŘEBUJETE KE KOTLY KOMÍN?? Komíny UNIVERSAL pro kotle
Topeko- Dragon V v sekci příslušenství.

