Kotle TRINNITY na pelety
novinka v sortimentu

TRINNITY P 20/25
Kotel TRINNITY P 20/25 nabízí nejúspornější systém vytápění rodinných domů dřevními
peletami. Díky technologickému pokroku je možno zvolit takovou konstrukci, která
umožňuje nízké vstupní náklady na pořízení samotného kotle a hydraulických armatur.
Ke kotli není nutno používat akumulační nádrž. Kotel umožňuje spalování dřevních pelet
s vyšším obsahem kůry a jiných druhů nestandardní peletizované biomasy. Unikátní
konstrukce hořáku šetří čas na obsluhu, protože hořák stačí vyčistit pouze jednou za topnou
sezonu. Běžná roční spotřeba pelet v tomto modelu se pohybuje mezi 5 až 7 tunami za
rok. Pro uznání prodloužené záruky je nutno kotel zapojit podle schématu číslo 16.
Výhody kotle TRINNITY P20/25
možnost spalování dřevních pelet s kůrou - ročně ušetří až 10 tis. Kč za palivo
ve srovnání s běžnými kotli na dřevní pelety
možnost ovládání kotle na dálku a provádění technické podpory přes Internet
výborná cena
prodej mimo e-shopy – domovský produkt GC skupiny
možnost variabilního umístění zásobníku paliva vedle kotle
servisní pokrytí v celé ČR
minimální čas potřebný na údržbu kotle
spolehlivá řídící jednotka
Základní technické parametry
jmenovitý výkon
objem zásobníku paliva
třída kotle dle ČSN EN 303-5
Ekodesign
třída energetické účinnosti
elektrický příkon při jmenovitém výkonu
rozměry kotle (š x h x v)
hmotnost

TRINNITY P 20/25
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dm3

W
mm
kg

23
370
4
Ano
A+
55
1256 x 1167 x 1453
310

15kg
pelet
přímo
v kotli Poukaz na 75kg

SPECIÁLNÍ DÁREK

Ke každému kotli TRINNITY P20/25 možnost až 90kg pelet zdarma
+ Voucher na nákup pelet v pobočkách BIOMAC se slevou 10 %
PRAVÝ: zkr.2: TRINNITY P20/25 P | č.: 545695 SVT 24985
LEVÝ: zkr.2: TRINNITY P20/25 L | č.: 545697 SVT 24985
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