SAS UWG PLUS
SAS UWG PLUS
JE MALÝ KOMPAKTNÍ KOTEL S
VODNÍM ROŠTEM PRO SPALOVÁNÍ
UHLÍ A DŘEVA
VE VÝKONU 9 kW. -29 kW.
UZPŮSOBENÝ PRACÍ S VENTILÁTOREM A
ŘÍDICÍ JEDNOTKOU.
MATERIÁL : Konstrukce z oceli S235 JR 4 mm. Izolace –
minerální vlna 30 mm. Výměník vyroben z kotlářské oceli 6 mm
P265GH ocel 6 mm.
ÚČINNOST:

79,1 ÷ 86,1%

HOŘENÍ: spodní systém zapalování uhlí a palivového dřeva.
Regulace spalování pomocí regulátoru tahu vzduchu nebo
regulačním šroubem.
PALIVO: Uhlí typu 31,2 granulace 5-25 mm. (Eko-Hrášek), černé
uhlí s příměsí prachu, hnědé uhlí typu Ořech II,palivové
dřevo, dřevní brikety.
SPALOVACÍ KOMORY: vodorovné uspořádaní labyrintových cest
ŘÍDICÍ JEDNOTKA: TECH ST-32

STANDARDNÍ VÝBAVA: kotel, vodní rošt,regulátor tahu vzduchu,
teploměr, turbulátor spalin, protipožární mřížka, páka
pohyblivých roštu z pravé nebo levé strany, sada nářadí pro
čištění kotle, nastavitelné nožičky, ventilátor WPA 117,
bezpečnostní ventil G1/2 ,vstup pro teplotní čidlo kotle.
VOLITELNÉ: dvířka s otvíráním doleva( příplatek).
ZÁRUKA: 4 let na kotel nainstalovaný dané provozovaný v
souladu s pokyny Výrobce, 2 roky na elektronické součástky

Ceny včetně DPH a dopravy

SAS UWGP 9 kW CENA 24. 500 Kč
SAS UWGP 12 kW CENA 25. 500 Kč
SAS UWGP 14 kW CENA 27. 000 Kč
SAS UWGP 17 kW CENA 28. 500 Kč
SAS UWGP 23 kW CENA 31. 500 Kč
SAS UWGP 29 kW CENA

35.500 Kč
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*ochrana před přetopením, n-d Regulus typi BVTS- otevřený
systém, nebo SYR 5067- zavřený systém( není součástí dodávky)
**rozsah 29 až 56 mm.
**) může byt zamontováno ve výrobě.

* u kotlu do 100 kw. ochrana před přetopením, n-d Regulus typ
BVTS- otevřený systém, nebo SYR 5067- zavřený systém( není
součástí dodávky)
** do 36kW
*** za příplatek
*) rozsah 29 až 56 mm.
Spotřeba základního paliva: v případě práce se střední zátěží
na úrovní 50% jmenovitého výkonu kotle.
Výška kotle: v případě použití nastavitelných patek se rozměr
zvyšuje od min 29 do max. 56 mm
Velikost vytápěné plochy: minimální hodnota se týká
nezateplené budovy, naopak maximální hodnota dobře izolované
budovy

