
AIRPELLET
Peletkové kachle na ohrev vzduchu
priestorový ohrev vzduchu s nútenou ventiláciou

Výkony 8 - 10 - 12 kW

•	 veľké	panoramatické	sklo
•	 priestorová	sonda
•	 programovateľný	termostat		

denný	/	týždenný
•	 výber	z	5	programov	

prevádzky
•	 voliteľná	teplota	vykurovaného	

prostredia
•	 samočistiace	ohnisko
•	 zberač	popola
•	 diaľkový	ovládač	s	denným	a	

týždenným	programom
•		automatické	zabezpečenie	

kachlí	v	prípade	poruchy

IDROPELLET
Peletkové kachle na ohrev vody
Peletkové kachle určené na ohrev systémov,
s čerpadlom systému a expanznou nádobou

Výkony 18 - 22 - 29 kW
•	 veľké	panoramatické	sklo
•	 zahŕňa:	uzatvorenú	expanznú	nádobu,	

obehové	čerpadlo,poistný	ventil,	
termomanometer,filter	vzduchu

•	 priestorová	sonda
•	 programovateľný	termostat	denný	/	

týždenný
•	 diaľkový	ovládač
•	 výber	zo	6	programov	prevádzky
•	 voliteľná	teplota		vykurovaného		

prostredia
•	 samočistiace	ohnisko
•	 okamžitá	príprava	TUV	
	 (iba	model			29kW)
•	 automatické	zabezpečenie	kachlí	
	 v	prípade	poruchy

PELETKOVÝ GENERÁTOR 
NA VÝROBU TEPLÉHO 
VZDUCHU S VÝKONOM
50 - 100 - 150 - 250 kW

Generátor na výrobu teplého vzduchu, vybavený  
PATENTOVANÝM horákom na peletky.
Účinnosť 92%, regulovanie výkonu.
Možnosť premiestňovania na palete alebo 
prídavných kolieskach.
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V súlade s certifikátom

EN 303.5
V súlade s certifikátom

EN 303.5
Trieda 3

V súlade s certifikátom

EN 303.5

Kotol na peletySplyňovací kotol na drevo

Úspora 50 % nákladov
Záruka na kotlové teleso 
3 rokyVýkony od 30 do 105 kW

Úspora 50% nákladov
Záruka 10 rokov
na kotlové teleso z ocele 
INOX

• Automatické podávanie
• Automatické zapaľovanie
• Účinnosť 93%
• Výkon od 14 do 250 kW
• Certifikát
• EN 303.5  trieda 5
• Kapacita zásobníka 

minimálne 7 dní

• Elektronická riadiaca digitálna 
jednotka SY400

• Ohnisko z ocele INOX AISI 
304 (záruka 10 rokov)

• Splyňovanie paliva 
vertikálnym plameňom

• Možnosť spaľovania peliet 
 (so sadou Duo Tech)

• Automatické podávanie peliet
• Automatické zapaľovanie
• Účinnosť 93 %
• Výkon od 10 do 120 kW
• Certifikát  EN 303.5 trieda 5
• Kapacita zásobníka peliet 

minimálne 7 dní
• Možné spôsoby vykurovania:
 - len na drevo
 - len na pelety
 - kombinovaný (po ukončení 
  horenia dreva,  automatický
  prechod na pelety)
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Kotol na drevo - pelety


