NEJŽÁDANĚJŠÍ NOVINKA ROKU 2011
PŘESTAVBY LITINOVÝCH KOTLŮ NA AUTOMATY

NOVÝ POHLED NA VYTÁPĚNÍ TUHÝMI PALIVY
Stovky síc domácnos v ČR využívají pro vytápění svých domů klasické li nové kotle na tuhá paliva. Ty dokáží spalovat
širokou škálu paliv a inves ce do nich jsou nízké. Tato zařízení však mají tři velké nevýhody. První z nich je rela vně nízká
účinnost způsobující vysokou spotřebu paliva a tudíž vysoké provozní náklady. Druhou nevýhodou je časté přikládání
v kotli, které obsluze zabere až hodinu denně. Pokud se navíc topí mokrým nebo méně kvalitním palivem, kotel
dokáže vytvořit kouř, který vadí sousedům v širokém okolí. Ceny plynu a elektřiny rostou nahoru a inves ci do nového
automa ckého kotle na tuhá paliva si dnes nemůže dovolit každá domácnost. BENEKOV proto přišel s řešením této
situace formou.

HLAVNÍ VÝHODY PŘESTAVBY BENEKOV
Úspora až o 10 000 Kč ročně na palivu
Proces hoření v automa ckých kotlích probíhá řízeným způsobem a s využi m elektronického ovládání spalování
lze docílit výrazného navýšení účinnos spalovacího procesu, která se projeví na výrazném snížení spotřeby paliva,
především při spalování hnědého uhlí typu Ořech 2.
Snížení času na obsluhu kotle až o 80 procent
Běžná obsluha li nového kotle zabere až jednu hodinu denně. Automat vyžaduje obsluhu okolo 10 minut denně.
Za jednu topnou sezónu tak ušetříte až 200 hodin času, který můžete věnovat rodině, přátelům nebo svým zálibám.
Redukce emisí o desítky procent
Automa cké kotle dosahují i při spalování uhlí emisí, které odpovídají zařazení do tře , nejpřísnější třídy podle normy
303-5. Vhodným seřízením kotle lze i při spalování uhlí dosáhnout takového stavu, že sousedi nepoznají, že topíte uhlím.
Kouř z nekvalitního spalování už nebude obtěžovat ani Vás ani je.

Úsporné teplo pro pohodlný život

PŘESTAVBY LITINOVÝCH KOTLŮ NA AUTOMATY
HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

PALIVO

KUSOVÉ DŘEVO

UHLÍ

PELETY

˃ Příznivá cena již od 35 990 Kč + DPH
˃ Příkon motoru a ven látoru pouhých 78 W
˃ Nezávislost při výběru paliva: lze topit uhlím, peletami a kusovým dřevem
˃ Výrobek od tradičního českého výrobce s 60-ti letou tradicí výroby topenářské techniky
Pro zajištění dlouhodobé životnos a vysoké provozní spolehlivos jsou použity elektrokomponenty značkových výrobců
Siemens a EBM. Zařízení je ovládáno pomocí dlouhodobě odzkoušené řídící jednotky RKU. Její jednoduchou obsluhu
a vysokou spolehlivost oceňuje dnes již více než 6 síc majitelů automa ckých kotlů BENEKOV ve více než 20- zemích
Evropy. Podavače a hořáky využité na přestavbové sady jsou prodávány již od roku 1998 do celé Evropy a byly dostatečně
odzkoušeny pro spalování široké škály tuhých paliv. Pro případ zablokování paliva ve šnekovém podavači je sada vybavena
reverzem podávacího zařízení.

Příklad přestavby standardního 5-ti článkového kotle – hlavní technické údaje
Jmenovitý výkon hořáku

kW

25

Obsah zásobníku paliva

l

280

Objem palivové šachty

dm³

140

Regulovaný výkon

kW

7,5 - 25

Hmotnost přestavbové sady

kg

155

Doba hoření při jmenovitém výkonu a plném zásobníku

hod

34

Požadovaný kominový tah

mbar

0,15 - 0,20

Rozměry kotle: šířka x hloubka x výška

mm

1242 x 845 x 1550

VÝROBKY LZE ZAKOUPIT POUZE V SÍTI AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH CENTER FIRMY BENEKOV. AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM:

