
BENEKOV  ADA C
AUTOMATICKÉ KOTLE NA UHLÍ

Kotle této  ady jsou vhodné pro zákazníky, pro n!ž je hlavní prioritou maximální úspora "asu a pen!z na provoz své kotel-
ny. Nadstandardní velikost zásobníku paliva a možnost využít automa# cký odpopel$ova" na uhlí umož$ují provoz za ízení 
v rodinných domech až 14 dn% bez nutnos#  obsluhy. Tato technologie je vhodná pro rodinné domy i v!tší objekty, kotle lze 
instalovat v kaskádách až do 200 kW.

TYP KOTLE C 15 C 25 C 50

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon    kW 14 25 48

Objem zásobníku paliva   dm3 370 370 540

Ú"innost      % 85,5 86,8 88,2

T ída kotle dle &SN EN 303-5 3 3 3

Max. elektrický p íkon   W 54 84 154

Rozm!ry kotle: ší ka × hloubka × výška  mm 1165 × 990 × 1475 1165 × 990 × 1475 1435 × 1447 × 1597

Hmotnost    kg 317 402 670

   '  Ho áky jsou vyrobeny z kvalitní "eské litiny.

   '   Motory s plochou p evodovkou firmy Siemens a elektronicky 
 ízení ventilátory n!meckého lídra EBM zajiš(ují minimální 
spot ebu elekt iny b!hem provozu, jejich provoz je tém!  
bezhlu"ný.

   '   Reverz podávacího za ízení umož$uje zp!tný chod motoru 
v p ípad! zablokování šnekového podava"e paliva. 

   '   Možnost volby ze dvou  ídících jednotek. Siemens Climatix 

umož$uje ovládání p es Internet, dopln!ní o lambda sondu, 
ekvitermní regulaci a  ízení 2 topných okruh%.

   '   Podava"e a ho ákové systémy jsou prodávány již od roku 1998 
do celé Evropy a byly dostate"n! odzkoušeny na více než 11 
tisících kotl% Benekov.

   '   Zásobník model% C 15 a C 25 má v základní verzi 370 litr%, na 
p ání jej lze zv!tšit na 540 litr%.

   '  Kotle lze na p ání vybavit odpopel$ova"em na uhlí.

> P!i spalování vydrží bez obsluhy až 14 dní

> Moderní !ídící jednotka s modulací výkonu

> Vynikající pom"r cena#/#výkon

> Ú$innost až 88 % a elektrický p!íkon od 72 W

Nejpohodln!jší automaty na uhlí v &R

Úsporné teplo pro pohodlný život

Více informací na www.benekov.com
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