
ALLBIOMIX .

E N E R G I E   Z  P Í R O D Y

Víceú elový zply ovací kotel „2 v 1”
s reverzním plamenem a užitným výkonem 34
a 45 kW, na pevnou biomasu jako d evo a
komprimované brikety, vybavený speciálním
ho ákem na pelety a další granulovanou biomasu
jako jsou drcené olivové pecky, o echové i
mandlové sko ápky, výhonky vinné révy atd.

Kapacita zásobníku na pelety je 230 kg,
zásobník m že být umíst n po 3 stranách.
Automaticky zásobuje ho ák s
bezpe nostním vým níkem.

Velmi vysoká ú innost a nízké emise
zaru uj í  rychlou ná vratnost  invest ic ,
také díky s tátní podpo e pro kot le s
nej lepší  energet ickou t ídou ( SN EN 303-
5 z r. 2012)

Velký prostor pro nakládání vybavený funk ním
by-passem na kusové d evo zaru uje dlouhé intervaly
mezi nakládáním

Možnost podpory v dota ním programu
Zelená úsporám a regionálních
programech tzv. kotlíková dotace

Díky speciální technické konfiguraci, která je synonymem
kvality, bezpe nosti a  dlouhé životnosti, je zaru ena
kvalita  kotlového t lesa ALLBIOMIX
.

Spalovací žhavicí komora ze speciální žáruvzdorné
nerezové oceli AISI 304, vysoce tepeln  stabilní a
odolné proti vysokým teplotám, i p ípadným
chemickým agresím

ížka z tepeln  odolné nerezové oceli AISI
304 o tlouš ce 15 mm
Bo ní potrubí primárního vzduchu o tlouš ce
6 mm
Vertikální potrubí vým níku s automatickým
išt ním s asovým programem.

Ovládací panel  BIOTRONIC pro regulaci:
- automatického p epínání paliva
- provozních stav
- zabezpe ení (zvukové a vizuální alarmy)
-hodnot zjišt ných prost ednictvím prvk
za ízení
Ho ák na pelety umíst ný za kotlem, z nerezové
oceli AISI  304,  samo istící
Modula ní ventilátor s ovládáním pomocí ni e
pro optimalizaci spalování
Dvojitý nakládací bezpe nostní šnek
Superrychlé zapalování (mén  než 3 minuty)
Chrán ná fotobu ka hlídání a intenzity
plamene
Spalování s reverzním plamenem
s trojnásobnou modulací
-Modulace t eplot y kot l e pomocí

ni e pro udržení správného
stechiometrického pom ru spalování
- Modulace teploty spalin pro prodloužení

autonomie zaru uje bezpe nost spalování
- Modulace optickým snímáním reguluje rychlost

nakládacího šneku paliva a optimalizuje tak
spalování.

- Zobrazení informací prost ednictvím displeje
- Ovládání výkonu v zásobníku TUV, který

umož uje kombinovat kotel s oh íva i TUV
- idlo minimální úrovn  nakládání pelet
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Rozm ry  a technické údaje
model 34= 1290 / mod. 45= 1300 / mod. 80= 1830 mod. 34= 670 / mod. 45= 770 / mod. 80= 870

mod. 34= 960 / mod. 45= 975 / mod. 80= 1470

ALLBIOMIX 34
evo/pelety

45
evo/pelety

VÝKON OHNIŠT kW 34,7/34,7 45,5/41

VÝKON P EDANÝ kW 31,4/31,5 41/37,1

INNOST SPALOVÁNÍ % 90,07/90,6               90,2/90,4

CO2                % 15/12,1               15,1/12,4

MAXIMÁLNÍ OBJEM VYH ÍVANÉHO PROSTORU               m3 903                    1063

OBSAH VODY V KOTLI l 85 110

ÍDA KOTLE DLE EN 303-5-2012 5 5

MAX. PROVOZNÍ TLAK V KOTLI bar 3 3

MAXIMÁLNÍ NÁB HOVÁ TEPLOTA °C 82 82

TEPLOTA SPALIN P I JMENOVITÉM ZATÍŽENÍ °C 184/123                 180/127

MIN. P ÍPUSTNÝ PODTLAK V KOMÍN Pa 15 18

DOBA SPALOVÁNÍ h 5/34 5/27

OBJEM NÁKLADOVÉHO PROSTORU l                    110/138                 161/380

OBJEM TEPELNÉHO AKUMULÁTORU l                      1260                    1690

MAX. DÉLKA KUS  D EVA cm 50 50

SPOT EBA PELET                           kg/h 6,97 8,25

PO ET VERTIKÁLNÍCH TRUBEK VÝM NÍKU                           ks 8 10

MAX. ELEKTRICKÝ P ÍKON (STANBY 5W) W                   127/277*                127/277*

HMOTNOST KOTLE BEZ NÁPLN kg 470 620

* maximální p i spušt ní

AG S.p.A. 46033 casteldario - mantova - italy - tel. 0376 57001 - fax 0376 660556 - info@unical-ag.com - www.unical.eu
Firma Unical odmítá jakoukoliv odpov dnost za možné nep esnosti zp sobené chybami p i p episu i tisku. Vyhrazuje si mimoto právo provád t u svých výrobk  takové zm ny, které bude považovat za nezbytné i užite né, aniž by zasahovala do jejich
zásadních parametr .

mailto:info@unical-ag.com
http://www.unical.eu

