
Uvedené ceny neobsahují DPH

1716

KOTEL NA ZPLYNOVÁNÍ DŘEVA BIOSMART 
KOTEL NA ZPLYNOVÁNÍ KUSOVÉHO ŠTÍPANÉHO DŘEVA 33 CM

Pozor: Bez řádného uvedení do provozu autorizovaným odborníkem žádná záruka!
 Bezpodmínečně respektovat plánovací podklady a hydraulická schémata!

Pozor: Akumulační nádrž je bezpodmínečně nutná. Musí být naplánována podpora  
 teploty zpětné vody na nejméně 55°C a komínový tah nastavený pomocí 
 regulátoru komínového tahu.

Označení Č. zb. Ceny EUR bez daně Rabatová skupina

Poloautomat. čištění BSM (lze od akumulační nádrže 2.000 litrů) 072-015 308,00  1

Automatické zapalování BIOSMART 072-020 317,00 1

Wandgerät sada MK 261 pro 2 směšované okruhy (max. 2 přístroje/zařízení) S30-031 264,00 1

MKR (ekvitermní regulace) S30-030 859,00  1

RFF 25 S70-006 93,00  1

RS 200 - pokojová jednotka S60-004 431,00  1

Přirážka Energeticky úsporný odtahový ventilátor (EC) 094-009 83,00 1

Sada zvukově izolační nohy M16 s kloubem (4 ks) H00-803 50,00  1

RA25 A H39-020 557,00 2

RA50 TA H39-022 526,00 2

RR-Bride 130 H33-282 14,00  2

RE 20 regulátor komínového tahu s explozivní klapkou (bezpodmínečně nutný) H38-160 167,00  2

RT 20-13 kouřovod T-kus H33-163 82,00  2

Zvýhodněné uvedení do provozu (namontovaná staveništní tabule) I39-660S 267,00  Netto

Uvedení do provozu I39-660 298,00  Netto

A, D, CH, B, L, CZ, SLO, H, E, (I)

VÝPIS = ROZSAH DODÁVKY

• Kotel na zplynování dřeva pro optimální spalo-
vání kusového dřeva (0,33 m).

• Dlouhá životnost: 8 mm silná kvalitní kotlová ocel 
pro palivový prostor s dodatečným obkladem.

• Spalování bez škodlivin: Přívod primárního 
a sekundárního vzduchu řízený sondou lambda, 
keramická komora virbulátorů a odtahový venti-
látor řízený v závislosti na výkonu.

• Vysoký komfort ovládání: Díky promyšlené funkci 
udržení ohniště.

• Plná izolace: Silné izolování minerální vlnou se 
stabilním plechovým opláštěním.

• Jednoduchá údržba a vysoká provozní bez-
pečnost: Velká dvířka palivového prostoru 
s  kanálem pro odsávání horkých plynů, dobře 
přístupné čisticí víko, velký popelník, jednodu-
chá přehledná konstrukce.

   Pozor: Poloautomatické čištění výměníku tepla 
s přirážkou!

• Vysoce kvalitní, uživatelsky přívětivý dotykový 
displej: Mikroprocesor s digitálním ukazatelem 
teploty kotle a akumulační nádrže; reguluje po-
mocí servomotoru nasávaný vzduch a v závislos-
ti na výkonu plynule odtahový ventilátor; funkce 
udržení ohniště; odtah horkých plynů při otevření 
dvířek palivového prostoru; regulace čerpadla 
ohřevu akumulační nádrže; vč. čidel akumulač-
ní nádrže.

• Přirážka: Ekvitermní regulace MKR; pro 3 top-
ná čerpadla, 2 směšovače, ohřev teplé vody; 
zabudovaná v kotli, vč. venkovního čidla, čidla 
bojleru, 2 ks čidla topné vody, zástrčkové sady 
a dongle, ovládání pomocí dotykové ovládací 
jednotky kotle.

• Max. provozní tlak 3 bary, použít bezpečnostní 
ventil s aktivačním tlakem 2,5 baru (DIN 4751).

• Komplet s bezpečnostním výměníkem tepla 
a čisticím zařízením.

• Ověřeno podle ÖNORM M 7550 a EN 303.Označení Rabatová skupina

BIOSMART 14 č. zb.
ceníková cena €
obchodní cena

072-000
5.980,00
5.292,00

1

BIOSMART 22
(ne pro A a D)

č. zb.
ceníková cena €
obchodní cena

072-210
5.980,00
5.292,00

1


