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ATTACK® FD AUTOMAT
AUTOMATICKÝ LIATINOVÝ
KOTOL NA PEVNÉ PALIVÁ
Liatinový teplovodný kotol ATTACK® FD Automat je moderný
zdroj tepla s novou konštrukciou liatinového výmenníka s vysokou
účinnosťou umiestnenom na oceľovom podstavci. Predpísaným palivom kotla je hnedé uhlie (až do veľkosti orech 2).
Kotol je určený na vykurovanie bytov, rodinných domov, ale aj menších priemyselných prevádzok. Vďaka automatickej prevádzke podávača paliva je kotol ideálny na zaistenie stabilnej prevádzky ústredného
vykurovania v priebehu vykurovacej sezóny, rovnako na pohodlné a cenovo dostupné zásobovanie teplou úžitkovou vodou v lete.
Skladá sa z liatinového telesa, ktoré zaručuje dlhú životnosť, je vybavený
liatinovým retortovým horákom vrátane oceľového závitovkového podávača. Kvalitná liatina zaručuje kotlu dlhú životnosť a tým aj minimálne náklady na jeho dlhoročnú prevádzku. Vďaka plechovému krytovaniu kotla,
ktoré je vyplnené izolačným materiálom je zabránené stratám tepla.
Pre uspokojenie potrieb všetkých zákazníkov je možné variabilné zostavenie kotla vďaka možnosti inštalácie zásobníka v pravom aj ľavom prevedení.

PREDNOSTI KOTLA
yy Moderný dizajn, vysoká účinnosť až do 90,71 %
yy Vysoká životnosť liatinového výmenníka, ktorý je mimoriadne
odolný proti nízkoteplotnej korózii
yy Vysoká životnosť liatinového retortového horáka vrátane podávača z kvalitnej hrubostennej ocele
yy Použité 5-článkové liatinové teleso
yy Kvalitná prevodovka NORD DRIVESYSTEMS
yy Liatinový deflektor
yy Vysoká spoľahlivosť regulačných a zabezpečovacích prvkov
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yy Ochrana proti prehoreniu paliva do zásobníka a to aj v prípade
výpadku elektrickej energie
yy Jednoduchá montáž, obsluha a údržba kotla
yy Úsporné a ekologické vykurovanie v automatickom režime
yy Spĺňa prísne emisné limity podľa normy STN EN 303-5
yy Regulácia výkonu podľa teploty vykurovacej vody ale i spalín
pomocou zPID
yy Vhodný aj pre samotiažny systém
yy Objemný zásobník zaručujúci prevádzku až 40 hodín pri menovitom výkone a predpísanom palive

POPIS KOTLA
Kotol pracuje len v plne automatickom režime dodávky paliva do horáka pomocou podávača zo zásobníka. Rozmerný zásobník paliva s objemom 290 l zaisťuje dlhú prevádzku kotla bez nutnosti zásahu – doba
prevádzky môže byť až 40 hodín! Kúrenie v kotle je veľmi jednoduché,
spočíva v dopravení paliva a vzduchu do horáka. Pre spaľovanie hnedého
uhlia slúži retortový horák, umiestnený v spodnej oceľovej spaľovacej
komore kotla. Palivo je do neho privádzané zo zásobníka závitovkovým
podávačom, ktorý je vyrobený z kvalitnej hrubostennej ocele čo zaručuje
vysokú odolnosť a dlhú životnosť – samozrejmosťou je ochrana proti prehoreniu paliva do zásobníka a to aj v prípade výpadku elektrickej energie.
Plne automatické spaľovanie zabezpečuje moderná riadiaca elektronika,
ktorá poskytuje užívateľovi vysoký komfort. Bezpečnú prevádzku kotla
zabezpečuje viacero prvkov ako je napríklad havarijný termostat proti
prehriatiu kotla alebo snímač teploty v podávači paliva proti spätnému
prehoreniu paliva v zásobníku. Vďaka trojici veľkých dvierok je možná jednoduchá a nenáročná údržba kotla. V spodnej časti kotla pod retortovým
horákom sa nachádza popolník, ktorý je možné jednoducho v prípade
potreby kedykoľvek vyprázdniť. Taktiež aj zásobník a podávač majú svoje
čistiace a kontrolné otvory, ktoré sú jednoducho prístupné a použiteľné
v prípade potreby zmeny paliva alebo iného potrebného úkonu.

LEGENDA:
1. Liatinové teleso
2. Zásobník paliva
3. Opláštenie kotla
4. Pohon dopravníka paliva
5. Dopravník paliva
6. Ventilátor
7. Retortový horák
8. Popolník
9. Oceľový podstavec
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POPIS REGULÁTORA
1.
2.
3.
4.

Tlačidlo zapnúť/vypnúť
Aktuálna teplota podávača paliva
Aktuálna teplota vody v kotle
Percento výkonu ventilátora

5.
6.
7.
8.

Nastavená teplota vody v kotle
Čerpadlo zap./vyp.
Multifunkčné tlačidlo
Tlačidlo výstup/späť

TECHNICKÉ PARAMETRE
Parameter
Počet článkov
Objem vody v kotle

Jednotka

FD
AUTOMAT

Parameter

5

Pripojovacie napätie

V/Hz

~230/50

l

31

Emisná trieda

–

5

%

90,71

Predpísaný ťah komína

Pa

15

Max. účinnosť kotla

MPa

0,4

Palivo – hnedé uhlie 17,6 MJ/kg

kg

480

Menovitý výkon

Hĺbka kotla (vrátane komína)

mm

760

Výška kotla

mm

1 550

Šírka kotla

mm

1 220

Skúšobný tlak

MPa

0,8

Pripojenie kúrenárskej vody

Js

G 2"

Objem zásobníka paliva

l

290

mm

150

Priemer odťahového hrdla

FD
AUTOMAT

ks

Max. prevádzkový tlak
Hmotnosť kotla

Jednotka

Priemerná spotr. paliva pri menovitom výkone

kW

23,6

kg/h

5,45

h

30

Doba horenia

TabuĽka pRedpÍsaných palÍv
Palivo
Hnedé uhlie

Typ

Veľkosť

hrášok

8 – 12 mm

orech 2

10 – 20 mm (8 – 25) mm
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ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5020
038 61 Vrútky
Slovenská republika

Tel:
+421 43 4003 101
Fax: +421 43 3241 129
E-mail: kotle@attack.sk
Web: www.attack.sk

Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. • ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change technical parameters and dimensions of
boilers without previous warning. • Der Hersteller ATTACK, s.r.o. behält sich das Recht der technischen
Veräderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung. • Изготовитель ATTACK, s.r.o. оставляет за
собой право изменения технических параметров и размеров котла без предыдующего предупреждения. • Le producteur ATTACK, s.r.o. réserve le droit des modifications techniques sans l‘avertissement
précédent. • Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.
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