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kotel ALFA PELLET

• garanční palivo: dřevní pelety

• kotle splňují EKODESIGN

• široká výkonová řada kotlů: 19, 25, 28, 32, 38, 

42, 49, 60 a 76kW. (60 a 76kW 4. emisní třída)

• velkokapacitní zásobník paliva: 19 - 38 kW: 

330 litrů; 42kW: 510 litrů; 49 - 76kW: 530 litrů

• litinový retortový hořák 

• výměník kotle z plechu o síle 6 mm

• pravé i levé provedení zásobníku

• třída energetické účinnosti: A+ 

• SVT kódy ALFA PELLET: 19 kW-5925, 

  25 kW- 21437, 28 kW- 21438, 32kW- 21439, 

38kW- 5929

Dodavatel dřevních pelet
pro kotle EkoScroll

Retortový hořák 

U kotlů ALFA PELLET je použit litinový 

retortový hořák s ocelovým podávacím 

šnekem. 

V hořáku je uložen šnek s úpravou pro 

snažší podávání pelet, díky kterému je ko-

tel odolný proti zapékání pelet v hořáku. 

Pro pohon šnekového podavače jsou pou- 

žity osvědčené elektromotory a převo-

dovky od německé firmy Nord.
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kotel BETA
• garanční palivo: dřevní pelety

• kotle splňují EKODESIGN

• automatické zapalování a vyhasínání hořáku

• možnost připojení externího zásobníku  

až pro 4 tuny paliva

• vestavěný velkokapacitní zásobník pelet  

o objemu 325 litrů

• široká výkonová řada kotlů: 4,2-14 kW, 5,4-18 kW, 

7,5-25 kW , 8,4-28 kW, 11,1-37 kW,  

14,9-49,9 kW, 16,8-56 kW

• snadné čištění výměníku kotle a automatické 

čištění hořáku

• automatická modulace výkonu hořáku v rozsahu 

30 - 100 %

• certifikováno v SZU Brno

• třída energetické účinnosti: A+

• SVT kódy: 14 kW - 21411, 18 kW - 21412,  

25 kW - 21413, 28 kW - 21414, 37 kW – 21415

Dodavatel dřevních pelet
pro kotle EkoScroll

Hořák s otočnou komorou 

• otočná spalovací komora hořáku ze žáru-

vzdorné nerezové oceli

• díky otáčení komory se hořák sám čistí,  

což umožňuje spalování pelet horší kvality 

• možnost nastavení poměru primárního  

a sekundárního spalovacího vzduchu

• snadná montáž a demontáž 

• nároky na čištění a údržbu jsou díky otáčecí 

komoře minimální


