Pokud potřebujete vyřešit topení Vašeho domu...
požadujete komfort a vysokou účinnost ...

...KOTLE NA PELETY EDILKAMIN
jsou tou správnou volbou!
Systém Leonardo ® je plně
automatický systém, který na
základě údajů získaných z čidel
upravuje v reálném čase chod
spalovacího procesu a tím
dosáhne vždy optimální
účinnosti a ekonomiky
provozu kotle.

BASIC

18 kW - (60x64x126 h cm)

OTTAWA

24 kW - (63x89x126 h cm)

ATLANTA

33 kW - (63x89x126 h cm)
BASIC

OTTAWA

ATLANTA

4

5,7

7,4

470

625

860

Obsah zásobníku
kg

60

100

100

Účinnost %

92,7

91,7

92,3

Spotřeba pelet
kg/h
Maximální
vytápěný
prostor*
m3

Přídavný zásobník pelet na:

-

250 kg - (60x67x132 h cm)

* Velikost vytápěného prostoru je závislá na celkové izolaci objektu, maximální tepelná ztráta by měla být 33 kcal/h m3

Kotle na pelety Ottawa a Atlanta jsou osazeny
novým typem spalovacího hořáku
tento typ inovativního
spalovacího hořáku umožňuje dosahovat:

VYSOKOU ÚČINNOST SPALOVÁNÍ

Keramický
hořák díky katalytické funkci umožňuje dosahovat vyšších teplot
při spalování pelet v hořáku topeniště a tím se dohahuje vyšších hodnot účinnosti
spalování a nižších hodnot emisí do ovzduší.

VÝRAZNÉ PRODLOUŽENÍ INTERVALU ČIŠTĚNÍ TOPENIŠTĚ
(vynášení popela z topeniště)
Keramický
hořák díky vysoké teplotě dosahované při spalování pelet v hořáku
zaručuje dokonalé spalování pelet a tím se výrazně snižuje produkce popela.
Díky tomu se výrazně prodloužil interval nutný k čištění topeniště a to až na
jednou za tři týdny.

MINIMÁLNÍ EMISE DO OVZDUŠÍ

Keramický
hořák díky dokonalému spalování produkuje minimální
množství emisí do ovzduší.

KOTLE NA PELETY EDILKAMIN jsou ideálním řešením
pro vytápění Vašeho domu a výrobu teplé užitkové vody....

Je možné je integrovat i do složitých topných systémů, kreré
obsahují více topných zdrojů....
Teplá voda pro
sanitární použití

Solární panely

Radiátory
Teplovodní kamna
na pelety

Podlahové topení

Kotel na pelety

Akumulační nádrž

Vytápění může být ekonomické, ekologické ale taky PRAKTICKÉ!
Pokud máte ve Vašem domě
technickou místnost větších rozměrů
kam by bylo možné umístit velkoobjemové zásobníkové silo, pak je
možné zvětšit autonomii kotle
(provoz na jedno naplnění peletami)
na celou topnou sezonu.

Prodejce:

www.edilkamin-servis.cz

