PECE- KOTLE- VLOŢKY na PELETKY
Nové - Teplovodné kotle na peletky: HP-Evo, 2017
Pozrite si: www.lanordica-extraflame.com

www.technosystem.sk

Teplovodné kotle na peletky rady HP-Evo, sú vybavené:
Novým liatinovým horákovým systémom, s hrúbkou 12 mm, ktorý umoţňuje spaľovanie
menej kvalitných peletiek- EN/A2, nakoľko prívod vzduchu na horenie nie je zo spodku
horáku, ale z jeho bokov. Elektronika zabezpečuje automatické čistenie horáku.
Nový senzor- Flusso, na prietok vzduchu horákom/Patent (n°patentu: VI2010A000172)

Ďalej sú vybavené:
Popolníkom + Výmenník tepla s automatickým systémom čistenia/HP 30, alebo s
manuálnym systémom čistenia/HP22 a HP15 + Bezpečnostný termostat + Rezerva na
externý termostat + Týţdenný programovateľný termostat + Dotykový displej s novým
grafickým uţívateľským rozhraním + Obehové čerpadlo + Expanzomat + Poistný ventil
- 3 bar + Ventilátor spalín s elektronickou reguláciou otáčok, pre optimálne spaľovanie
+Nový softvér pre správny pre systém zapaľovania + Poţiarne dvere s chladením
vzduchom/zvýšenie tepelnej účinnosti a zníţenie tepelných strát + Elektron. Presostat
AUTORIZOVANÝ DOVOZCA PECÍ- KRBOV A KOTLOV NA PELETKY OD FIRMYPoštová adresa:
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SHOWROOM/ Prievidza
M.R. Štefánika 134/32
(dvojsmerky pri Magure)
PROJEKCIA:

Turčianské Teplice

Na stretnutie - Termín si vopred dohodnite telefonicky, alebo mi- Prídeme za Vami.

EXTRAFLAME- Techn. list výrobku: Exteriérový kotol- HP 30
Kotol na peletky – Vodný s napojením na radiátory...

Nový- Horákový systém

Výmenník/Objem vody: 66 litrov
Dotykový displej s novým grafickým uţívateľským rozhraním

Integrovaný zásobník na peletky + Gravitačný systém dávkovania peletiek + Elektronická
regulácia otáčok ventilátora spalín, pre optimálne spaľovanie= Účinnosť spaľovania nad 90%
Automatické zapaľovanie/nový systém+ Čistenie ohniska + Automatické čistenie výmenníka

Automatický kontinuálny priebeh výkonu- 16 výkonových stupňov. Pri zapojení - kotla,
na podlahové kúrenie, nie je nutné - zapojenie akumulačného zásobníka – PUFFER, na
vykurovaciu vodu do podlahovky…
Nominálny tepelný výkon/Netto: 9,1 aţ 31,3 kW
Vykurova plocha: 898 m3, pri Z = 35 W/m3
Technické dáta
Rozmery: 780x1408x778
Čistá hmotnosť: 350 kg
Priemer: 120 mm
m3 zahriatie: 898 m3
Vzhľadom- napájanie späť do vody: 31,3 kW
Nominálny tepelný výkon: 9,1 aţ 31,3 kW
Globálne tepelný výkon: 10,1 aţ 33,9 kW
Prevádzkový tlak: 2,5 bar
Účinnosť: > 92,5%
Hodinová spotreba: 2,1 aţ 7,0 kg/h
Zásobník peletky- Kapacita: 71 kg
Príkon: 160-200 W
Návrh/komínový ťah: 3-10 Pa
Čerpadlo a expanzná nádoba: áno
Prívod vzduchu: 60 mm

Farba: Bordó - červená

Týţdenný termostat: Je

Riadiaca jednotka....514, ktorá zabezpečuje vysokú

Bezpečnostný ventil 3 bar: Áno

účinnosť spaľovania a spoľahlivú prevádzku
Cena/Cenník- rok 2017

Poznámka:
Prevádzková funkčnosť a technologické vybavenie vodných
výrobkov a informácie, viď: Technickej podpore - č.5

AUTORIZOVANÝ DOVOZCA VÝROBKOV - EXTRAFLAME

Štátna dotácia: ANO/1500.-€

EXTRAFLAME Exteriérový kotol - HP 30 s vodným výmenníkom
Automatické čistenie
strún výmenníka

Poznámka:
Prevádzková funkčnosť a technologické vybavenie vodných
výrobkov a iné informácie, viď: Technická podpora - č.5

AUTORIZOVANÝ DOVOZCA VÝROBKOV - EXTRAFLAME

EXTRAFLAME- Techn. list výrobku: Exteriérový kotol- HP 22
Kotol na peletky – Vodný s napojením na radiátory...

Nový - Horákový systém

Výmenník/Objem vody: 32 litrov
Dotykový displej s novým grafickým uţívateľským rozhraním

Integrovaný zásobník na peletky + Gravitačný systém dávkovania peletiek + Elektronická
regulácia otáčok ventilátora spalín, pre optimálne spaľovanie= Účinnosť spaľovania nad 90%
Automatické zapaľovanie/nový systém+ Čistenie ohniska. Čistenie výmenníka- manuálne.

Automatický kontinuálny priebeh výkonu- 16 výkonových stupňov. Pri zapojení - kotla,
na podlahové kúrenie, nie je nutné - zapojenie akumulačného zásobníka – PUFFER, na
vykurovaciu vodu do podlahovky…
Nominálny tepelný výkon/Netto: 6,5 aţ 22,0 kW
Vykurova plocha: 630 m3, pri Z = 35 W/m3
Technické dáta
Rozmery: 560x1307x823
Čistá hmotnosť: 260 kg
Priemer: 120 mm
m3 zahriatie: 630 m3
Vzhľadom- napájanie späť do vody: 22,0 kW
Nominálny tepelný výkon: 6,5 aţ 22,0 kW
Globálne tepelný výkon: 7,3 aţ 24,5 kW
Prevádzkový tlak: 2,5 bar
Účinnosť: > 90%
Hodinová spotreba: 1,5-5,0 kg/h
Zásobník peletky- Kapacita: ~ 60 kg
Pred.termostato mimo: Áno
Príkon: 140-180 W
Návrh/komínový ťah: 3-10 Pa
Čerpadlo a expanzná nádoba: Áno

Farba: Bordó- červená

Prívod vzduchu: 50 mm

Riadiaca jednotka...514, ktorá zabezpečuje vysokú

Týţdenný termostat: Je

účinnosť spaľovania a spoľahlivú prevádzku

Bezpečnostný ventil 3 bar: Áno

Cena/Cenník- rok 2017

Poznámka:
Prevádzková funkčnosť a technologické vybavenie vodných
výrobkov a informácie, viď: Technickej podpore - č.5

AUTORIZOVANÝ DOVOZCA VÝROBKOV - EXTRAFLAME

Štátna dotácia: ANO/1500.-€

EXTRAFLAME Exteriérový kotol – HP 22 a HP 15 s výmenníkom
Manuálne čistenie
strún výmenníka

Nový liatinový horák/Prívod vzduchu z boku

Nová elektronika...514

Man. Presostat/Patent

Nový dotykový displej

Poznámka:
Prevádzková funkčnosť a technologické vybavenie vodných
výrobkov a iné informácie, viď: Technická podpora - č.5

AUTORIZOVANÝ DOVOZCA VÝROBKOV - EXTRAFLAME

Doplnková elektronika

EXTRAFLAME- Techn. list výrobku: Exteriérový kotol- HP 15
Kotol na peletky – Vodný s napojením na radiátory...

Nový - Horákový systém

Výmenník/Objem vody: 32 litrov
Dotykový displej s novým grafickým uţívateľským rozhraním

Integrovaný zásobník na peletky + Gravitačný systém dávkovania peletiek + Elektronická
regulácia otáčok ventilátora spalín, pre optimálne spaľovanie= Účinnosť spaľovania nad 90%
Automatické zapaľovanie/nový systém+ Čistenie ohniska. Čistenie výmenníka- manuálne.

Automatický kontinuálny priebeh výkonu- 16 výkonových stupňov. Pri zapojení - kotla,
na podlahové kúrenie, nie je nutné - zapojenie akumulačného zásobníka – PUFFER, na
vykurovaciu vodu do podlahovky…
Nominálny tepelný výkon/Netto: 4,3 aţ 15,0 kW
Vykurova plocha: 430 m3, pri Z = 35 W/m3
Technické dáta
Rozmery: 560x1307x733
Čistá hmotnosť: 256 kg
Priemer: 120 mm
m3 zahriatie: 430 m3
Vzhľadom- napájanie späť do vody: 15,0
Nominálny tepelný výkon: 4,3 aţ 15,0 kW-N
Globálne tepelný výkon: 4,9 aţ 16,7 kW-M
Prevádzkový tlak: 2,5 bar
Účinnosť: > 90%
Hodinová spotreba: 1,0 - 3,4 Kg/h
Zásobník peletky- Kapacita: ~ 43 kg
Pred. termostat mimo: Áno
Príkon: 140-180 W
Návrh/komínový ťah: 3-10 Pa
Čerpadlo a expanzná nádoba: Áno

Farba: Bordó - červená

Prívod vzduchu: 50 mm

Riadiaca jednotka...514, ktorá zabezpečuje vysokú

Týţdenný termostat: Je

účinnosť spaľovania a spoľahlivú prevádzku

Bezpečnostný ventil 3 bar: Áno

Cena/Cenník- rok 2017, Štátna dotácia: ANO/1500.-€

Poznámka:
Prevádzková funkčnosť a technologické vybavenie vodných
výrobkov a informácie, viď: Technickej podpore - č.5

AUTORIZOVANÝ DOVOZCA VÝROBKOV - EXTRAFLAME

EXTRAFLAME Nový dotykový displej, pre kotle rady HP

Poznámka:
Pre zákazníka: Manuál - Uţívateľská príručka, pre kotle rady HP, je k dispozícii
v Slovenskom jazyku
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Na stretnutie - Termín si vopred dohodnite telefonicky, alebo mi- Prídeme za Vami.

EXTRAFLAME- Techn. list výrobku: Serbatoio Supplementare/300kg

Doplnkový zásobník na peletky, so strunovým podávačom

Všetky výrobky Extraflame, majú zabudovaný - integrovaný zásobník na peletky,
priamo vo vykurovacom telese.
Pre zvýšenie kapacity zásobníka peletiek, je moţné pouţiť doplnkový zásobník na
peletky, s kapacitou 300 kg, ktorý je vybavený:
Samotné teleso zásobníka s vonkajšími krytmi, ktoré je vybavené kolieskami pre
zjednodušenú manipuláciu + Dopravný tubus so strunovým podávačom peletiek
+ Motor podávača s prevodovku a havarijnou poistkou + Elektronická riadiaca
jednotka, ktorá zabezpečuje automatický chod +2 ks- Kapacitné sondy snímania
hladiny peletiek, v integrovanom zásobníku v kotly + Kontrólny panel...
Kapacitné sondy, namontované v zásobníku v kotly, snímajú minimálnu a maximálnu
hladinu peletiek v zásobníku a podľa potreby a nadstavenia zapínajú/vypínajú motor
strunového podávača a dopĺňajú peletky do integrovaného zásobníka v koly.
Technické dáta:
Vonkajšie rozmery : 1190x2050x653
Kapacita zásobníka : 300 kg
Hmotnosť prázdneho zásobníka: 97 kg
Výkon strunového podávača: 55 kg/hod
Príkon- Spotreba elektriky: 100W
Kapacitná Sonda

Cena/ Cenník- rok 2015

Štátna dotácia:
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Na stretnutie - Termín si vopred dohodnite telefonicky, alebo mi- Prídeme za Vami.

EXTRAFLAME Nový- Doplnkový zásobník na peletky pre kotle

- Ilustračná fotodokumentácia -

Doplnkový zásobník peletiek- 300 kg
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Na stretnutie - Termín si vopred dohodnite telefonicky, alebo mi- Prídeme za Vami.

PECE, VLOŢKY a KOTLE na peletky

Záručné podmienky- Extraflame
pre Montáţ a Servis, vykurovacieho telesa

Váţený zákazník
Zodpovednosť firmy EXTRAFLAME S.p.A., sa vzťahuje len na dodaný výrobok,
ktorý bol nainštalovaný technicky správne.

Inštalácia a Servis, musí byť vykonaná
kvalifikovaným personálom, ktorý je vlastníkom
aktuálneho: Certifikátu - odbornej spôsobilosti.

- V opačnom prípade dôjde k strate záruky na výrobok !!!
Obchodný predajca,
Nech sa Vám preukáţe:
Certifikátom - Spôsobilosti, na predaj výrobkov Extraflame.
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- UPOZORNENIE Neoddelitelnou súčasťou výrobkou firmy Extraflame, je:

Manuál - Príručka pre uţivateľa, súčasťou ktorého sú aj:

Generálne - ZÁRUČNÉ PODMIENKY Extraflame
Zodpovednosť firmy EXTRAFLAME S.p.A., sa vzťahuje len na dodaný výrobok,
ktorý bol nainštalovaný technicky správne.

Inštalácia musí byť vykonaná kvalifikovaným personálom a firmou, ktorá je:
Predajcom a Strediskom technickej asistencie,
a ktorá je, - Autorizovaná firmou Extraflame S.p.A.
Inštalácia a uvedenie výrobku do prevádzky,
v plnom rozsahu spadá do zodpovednosti tejto
firmy, ktorá je zároveň zodpovedná, aj za
konečný výsledok inštalácie a následne správne
fungovanie nainštalovaného pristroja.
Firma EXTRAFLAME S.p.A.,
nenesie zodpovednosť, v prípade ţe tieto
zásady, neboli dodrţane, čo má za následok

stratu záruky na výrobky Extraflame.

Firma TECHNOSYSTEM, v plnom rozsahu
spĺňa podmienky, na predaj, montáţ, servis
výrobkov Extraflame, a to ako:
-Autorizovaný dovozca a predajca výrobkov Extraflame pre SR od roku 2005.
-Autorizované stredisko technickej asistencie- pre SR od roku 2005.
UPOZORNENIE:

Váţený zákazník, vo vlastnom záujme dbajte, aby - Obchodný predajca,
sa Vám preukázal - Certifikátom spôsobilosti, na predaj výrobkov Extraflame, a
Montáţni a servisný technici, ktorí Vám prídu inštalovať vykurovacie teleso Extraflame,
sa Vám preukázali na jednotlivé vykonávané úkony - Certifikátom odbornej spôsobilosti –
vystavený na konkrétnu osobu. Predídete tým, zbytočným nedorozumeniam, a komplikáciám.
Certifikáti - pre montáţnych a servisných technikov - sú platné jeden rok - z dôvodo
neustáleho vývoja a inovácie výrobkov EXTRAFLAME, a je neplatný z predchádzajúceho
obdobia, čo môţe viesť, k strate záruky, na Vami zakúpený výrobok – Extraflame.

Montáţni a servisný technici:
Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát

-

Mechanická montáţ+ príprava a revízia vykurovacieho telesa, pred spustením.
Spustenie vykurovacieho telesa do prevádzky+ zaškolenie obsluhy.
Ročná - posezónna údrţba, vykurovacieho telesa
Vykonávanie servisných prác na vykurovacom telese Extraflame.

UPOZORNENIE:
Technická podpora č.1, aţ č.9, pre výrobky EXTRAFLAME,
vypracovaná firmou Technosystem, je jej duševným vlastníctvom.
Jej šírenie, alebo pouţitie bez súhlasu spracovateľa, bude
povaţované za hrubé porušenie obchodnej etikety a obchodného
zákona s následným sankciovaním.

AUTORIZOVANÝ DOVOZCA VÝROBKOV - EXTRAFLAME

SÚ LÍDROM NA EURÓPSKOM TRHU
S 50 ROČNOU TRADÍCIOU VÝROBY
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Na stretnutie - Termín si vopred dohodnite telefonicky, alebo mi- Prídeme za Vami.

