SupraclassComfort-S
Odlična cena, odlična učinkovitost

Trda
goriva

Široka možnost izbire za vsako zahtevo

Preprosto, učinkovito in
udobno ogrevanje
Litoželezni kotli na trda goriva SupraclassComfort-S so idealna
rešitev za vsakogar, ki pričakuje kar največ od svojega ogrevalnega sistema. Štiri različne moči kotlov, zagotovijo ustrezno izbiro, glede na ogrevalno moč, ki jo potrebujete. Kot kurivo lahko
uporabljate drva, premog ali brikete. Kotli SupraclassComfort-S
so robustni, enostavni za montažo, uporabo in vzdrževanje ter
zahtevajo zelo malo prostora za vgradnjo.

Prednosti
- Moderno oblikovan, robusten litoželezni kotel
- Izhodne moči od 20 do 40 kW (kotel class1 po EN303-5)
- Visok izkoristek kotla
- Enostavno polnjenje - velika polnilna vrata, ki jih lahko namestimo
za odpiranje v levo ali v desno
- Regulacija temperature preko vgrajenega termomanometra in
regulatorja vleka
- Enostavna montaža (posodobitev obstoječih ogrevalnih sistemov)
- Ugodna cena

Toplota za življenje

Kotli na trda goriva SupraclassComfort - S

Visoka učinkovitost!

za sisteme ogrevanja z naravno cirkulacijo, brez obtočne črpalke.

Litoželeznih kotlov na trda goriva SupraclassComfort-S ne

Posebno udobna so tudi velika vrata za dostop do kurišča, in vam

naredi privlačnih samo moderen dizajn, prepričajo vas tudi

celo omogočajo poljubno odpiranje iz leve ali iz desne strani.

tehnične lastnosti. Glede na vaše toplotne potrebe, lahko že
ob načrtovanju ogrevalnega sistema izbirate med štirimi nivoji

Ogrevanje s pridihom udobja

moči: in sicer med 20, 25, 32 in 40 kW.

Kotel SupraclassComfort-S vam to omogoča. Odlična kakovost, ki

Nakup se vam bo zagotovo finančno izplačal, saj vam

izpolnjuje vsa pričakovanja tako inštalaterja, kot uporabnika. Hitra

kotel SupraclassComfort-S s svojim odličnim izkoristkom

montaža, preprosto vzdrževanje, zanesljivo delovanje ter izjemno

prihrani energijo in s tem tudi stroške. Njegova preizkušena

enostavno upravljanje, so argumenti, kateri vas bodo zagotovo

litoželezna zasnova, izdelana v Nemčiji, vam ob vsem tem

prepričali.

zagotavlja tudi dolgo življensko dobo samega kotla.

Enostaven dostop

Toplota - varno in zanesljivo spravljena
Celo za varnost je dovolj poskrbljeno: Standardno vgrajeni regulator vleka avtomatsko zapre dovod zraka, v koli-

Velika polnilna vrata omogočajo

kor temperatura v kotlu preveč naraste. Regulator vleka

enostavno polnjenje kotla, velika

deluje avtomatsko in popolnoma mehansko, tako da ne

zgorevalna komora pa omogoča

zahteva dodatnega dovoda energije. V kolikor pa je kotel

dolgo samostojnost delovanja.

SupraclassComfort-S integriran v zaprt krog ogrevanja, pa

Sliko dopolnijo še spodnja čistilna

lahko po potrebi dodatno vgradimo še termično varnostno

vrata, ki omogočajo enostaven

skupino, katera učinkovito shladi kotel v primeru pregretja

dostop za čiščenje pepela.

sistema.
Fleksibilnost brez konca
Zahvaljujoč modernemu dizajnu, zahteva litoželezni kotel
SupraclassComfort-S izjemno malo prostora. Lahko se
uporablja kot samostojni kotel ali pa kot dopolnilni kotel
vašemu obstoječemu sistemu ogrevanja. Zaradi svojih velikih 2" priključkov za dvižni in povratni vod je idealna izbira

Tehnični podatki
Tip
Izhodna moč v kW

K 20-2 G 61

K 25-2 G 61

K 32-2 G 61

K 40-2 G 61

20

25

32

40

Gorivo

Drva, Premog, Briketi

Polnilna odprtina v mm
Max. dolžina polen v mm

310 x 340
270

370

470

570

Volumen polnitve v l

50

65

80

95

Teža v kg

259

305

351

397

1100 x 605 x 920

1100 x 605 x 920

1100 x 605 x 1020

1100 x 605 x 1120

Višina x Širina x Globina v mm
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