
BENEKOV C 17 
UNIVERZÁLNÍ AUTOMATICKÝ KOTEL NA UHLÍ A DŘEVNÍ PELETY

Špičkový český kotel na uhlí a pelety

   ▪   Řídící jednotka má v základu ekvitermní regulaci a modulaci spa-
lování, které šetří až 15 % nákladů na palivo. V základní výbavě 
umí kotel regulovat 2 topné okruhy. 

   ▪   Ke kotli lze na přání pořídit automatické čištění výměníku, od-
popelňovač a další doplňky. Verze EXCLUSIVE umožňuje ovládání 
kotle přes internet pomocí vzdáleného přístupu.

   ▪   Zásobník paliva vydrží na 3 až 7 dní bezobslužného provozu.

   ▪   Univerzální hořák na oba typy paliv

   ▪   Hořák je vyroben z kvalitní české litiny, patentově chráněné ře-
šení umožnilo dosáhnout přísné parametry evropské směrnice 
o Ekodesignu.

   ▪   Motor s plochou převodovkou a elektronicky řízený ventilátor 
od značkových dodavatelů zajišťují  minimální spotřebu elektřiny 
během provozu, který je navíc téměř bezhlučný. 

   ▪   Při dodržení požadavků na instalaci dle pokynů výrobce lze získat 
prodlouženou 5-ti letou záruku.

Kotel BENEKOV C17 je ideální řešení pro menší rodinné domy s částečným nebo úplným zateplením. Svými rozměry umož-
ňuje instalaci do nízkých sklepů. Je dalším z modelů vytvořených pro koncept ENERGETICKY ÚSPORNÉ KOTELNY. Kotel při 
spalování hnědého uhlí Ořech 2 a dřevních pelet nebo při samostatném spalování dřevních pelet dosahuje parametry 
Ekodesignu a lze na něj získat státní podporu v rámci tzv. „kotlíkových dotací“. Díky modulaci lze kotel s vysokou účinností 
využívat v celém rozsahu výkonu u obou certifikovaných paliv. Doporučeným palivem k provozu tohoto modelu je balené 
uhlí značky Ridepal, dostupné v celé ČR u firmy RIDERA nebo dřevní pelety firmy BIOMAC. 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Dřevní pel. a hnědé uhlí Ořech 2 (1:1) Dřevní pelety
Jmenovitý výkon    kW 19 19
Objem zásobníku paliva   dm3 330 330
Účinnost      % 91,3 92,4
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 4 5
Ekodesign Ano Ano
Elektrický příkon    W 30 33
Rozměry kotle (š × h × v)   mm 1279 × 1036 × 1399

Hmotnost    kg 340

EKODESIGN – MOŽNOST ZÍSKAT  
KOTLÍKOVOU DOTACI

MODULACE VÝKONU A EKVITERMNÍ REGULACE 
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

ELEKTRICKÝ PŘÍKON 33 W ÚČINNOST AŽ 92,4 % 

Úsporné teplo pro pohodlný život

Více informací na www.benekov.com
BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554 748 009
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