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PREDNOSTI  KOTLA

Moderný kompaktný design
Automatická prevádzka kotla riadená izbovým
termostatom, zaručujúca vysoký komfort obsluhy
Vysoká účinnosť spaľovania - nízka spotreba
paliva
Vysokoúčinný rúrový výmenník osadený špirálovými
turbulátormi, ktoré zabezpečujú lepší prenos tepla
vo výmenníku, vyššiu účinnosť kotla, pričom
slúžia aj na jeho čistenie
Nerezový horák ATTACK
Automatické čistenie rúrového výmenníka
Automatické odoberanie popola
Nenáročná obsluha a jednoduché čistenie
Automatické podávanie paliva
Dlhodobo overená konštrukcia kotlového telesa
Kvalitná kotlová oceľ o hrúbke 6 mm použitá
pri výrobe kotla
Vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky
Nízke prevádzkové náklady
Dlhá životnosť
Malé rozmery
Konštrukčne jednoduchý a spoľahlivý horák
na pelety s automatickým riadením prevádzky
(t.j. zapálením a vyhasnutím) s funkciou
automatického čistenia a vlastnou diagnostikou chýb
Možnosť prikurovania elektrickou špirálou až
do výkonu 6kW, ktorá svojou funkciou môže plniť
aj protimrazovú ochranu

ATTACK PELLET
Kotle na spaľovanie biomasy sú moderné kotle, ktoré svojou dokonalosťou spaľovania
šetria životné prostredie, pričom užívateľovi ponúkajú komfort porovnateľný so spaľovaním plynu.

ATTACK Pellet

KOTLE NA SPAĽOVANIE

BIOMASY

ATTACK PELLET



Certifikáty
kvality ISO 9001

Certifikáty
prezkúšania výrobkov

Exportné aktivity ATTACK, s.r.o.

Exportné aktivity spoločnosti dosahujú 75% predaja do všetkých
krajín EÚ, na Ukrajinu, do Ruska, ázijských krajín východne od
Ruska, do USAa Kanady.

Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Belgicko, Dánsko, Taliansko,
Lichtenštajsko, Nemecko, Poľsko, ČR, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko,
Grécko, Nórsko, Švédsko, Anglicko, Írsko, Španielsko, USA, Kanada,
Nový Zéland, Rusko, Srbsko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Estónsko,
Bielorusko, Kazachstan, Uzbekistan, Rumunsko, Bulharsko,
Moldavsko, ...

Spoločnosť , ako najväčší slovenský výrobca tepelnej techniky sa špecializuje a orientuje
iba na tepelnú techniku nasledovných produktových radov:

Produktové portfólio spoločnosti ATTACK, s.r.o. sa vyznačuje širokým sortimentom výrobkov ATTACK ,
ktoré je rozlíšené podľa typu daného produktu, výkonu a druhu paliva - tuhé palivo alebo biomasa vo
forme  kusového dreva, alebo drevných peliet,

Všetky výrobky spoločnostiATTACK, s.r.o. vyrábané pod značkouATTACK patria k špičke vo svojej triede.

Svojími parametrami, vysokou účinnosťou a nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie dosahujú
parametre najlepších európskych produktov.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. je držiteľom
Všetky výrobky sú schválené a odskúšané

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. získala celú radu
ocenení od čestných uznaní až po zlaté medaile
na domácich i zahraničných výstavách, ktoré
udeľuje viacčlenná komisia z odborných kruhov.

ATTACK, s.r.o

®

®

zemný plyn, LPG-propan.

- Stacionárne kotly na pevné palivá -

- Stacionárne plynové liatinové kotly
- Nástenné kondenzačné kotly -

- Nástenné atmosferické kotly -

- Zasobníky pre ohrev TÚV -

- Akumulačné zásobníky

- Solárna technika

Splyňovacie,  peletizačné,
univerzálne

so zasobníkovým ohrevom,
s prietokovým ohrevom, s možnosťou ohrevu TÚV v extern.zásob.

so zásobníkovým ohrevom,
s prietokovým ohrevom,

priamo a nepriamoohrievané

certifikátu kvality ISO 9001 pre výrobu,servis,managment a vývoj
kotlov. CE a GOST certifikátmi.

s možnosťou ohrevu TÚV v extern.zásob.

Výrobky spoločnosti ATTACK, s.r.o boli vyvinuté pre západné trhy, sú nadčasové a dokonale technicky
zvládnuté. Spokojnosť zákazníkov na týchto trhoch nás presvedčila ponúknuť naše výrobky aj na
slovenskom trhu kde sa veľmi úspešne predávajú.



UPOZORNENIE !!! Zákazník, resp. budúci užívateľ by sa mal pred výberom značky kotla oboznámiť s technológiou
výrobcu akou daný výrobok vyrába, ktorá má priamy vplyv na kvalitu a životnosť produktu.

ATTACK - "Nadčasové kotle vyrobené najmodernejšou technológiou“ATTACK - "Nadčasové kotle vyrobené najmodernejšou technológiou“

Rudolf Bakala
generálny riaditeľ

Vážený zákazník,
dostáva sa Vám do rúk prospekt od výnimočného výrobku, pri
ktorom sme využili všetky naše výhody. Výrobok ATTACK PELLET
je vyrobený najmodernejšími výrobnými technológiami, ktorými
disponujeme. Ako najväčší slovenský výrobca, ktorý exportuje do
39 krajín sveta si plne uvedomujeme, že každý výrobný proces sa
premieta do životnosti tohto výrobku a samozrejme Vašej
spokojnosti. Preto používame iba to najlepšie od špeciálneho
kotlového plechu cez presné delenie materiálu laserom, až po to
najdôležitejšie - vodotesné zvary, ktoré prevádzame výhradne
roboticky v presných prípravkoch, čím eliminujeme ľudský faktor.
Som presvedčený, že s našim výrobkom budete nadmieru spokojný
a bude Vám slúžiť veľa rokov.

Rudolf Bakala
Generálny Riaditeľ ATTACK, s.r.o.

Kotle sú vyrábané so špeciálneho kotlového plechu, ktorý je nakupovaný od jedného dodávateľa U.S.
STEEL Košice. Výber plechu má zásadný vplyv na životnosť a kvalitu kotla.

výber plechU, ktorý výrobca používa

Rozsiahle obchodné siete, ktoré máme vybudované v rámci celého regiónu SR a celej Európy sú zárukou
budovania obchodných vzťahov a Spoločnosť
taktiež intenzívne pracuje na rozširovaní svojej pôsobnosti do ďalších a ďalších krajín po celom svete.

dostupnosť výrobkov ATTACK pre všetkých zákazníkov.®

OBCHODNÁ SIEť ATTACK, s.r.o.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. sa vyznačuje , ktoré zabezpečuje
p r o s t r e d n í c t v o m s v o j í c h s e r v i s n ý c h s t r e d í s k v o v š e t k y c h k r a j o c h S R .
Servisná

Záručné lehoty prekračujú zákonom stanovenú lehotu 24 mesiacov a sú
individuálne s menšími rozdielmi pre všetky výrobky ATTACK .

promptnými servisnými službami

®

sieť po celom Slovensku tvorí viac ako 550 zmluvných servisných stredísk, ktoré zaručujú dokonalý
záručný a pozáručný servis.

SERVISNÁ SIEť A ZÁRUčNÉ LEHOTY

Logistika a dodávky náhradných dielov spoločnosti ATTACK, s.r.o. patrí k
Diely sú Vám k dispozícii prostredníctvom siete autorizovaných

predajcov alebo servisných stredísk ATTACK . Ak nie je diel na sklade autorizovaného predajcu alebo
servisného strediska, je objednaný a doručený priamo z centrálneho skladu výrobcu ATTACK, s.r.o. vo
Vrútkach . Spoločnosť ATTACK, s.r.o. na všetky výrobky bez
rozdielu ich veku a produktového radu.

najrýchlejším a najkvalitnejším
medzi výrobcami tepelnej techniky.

garantuje dostupnosť náhradných dielov

®

DOSTUPNOSť NÁHRADNÝCH DIELOV

DÔLEŽITÉ FAKTORY, KTORÉ OVPLYVňUJÚ KVALITU VÝROBKU:

Výskum vývoj - laboratórium výrobcu
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. má vlastné výskumné a vývojové centrum, kde
vývojoví a technickí pracovníci každoročne inovujú a pripravujú nové a
účinnejšie výrobky, ktoré spotrebujú menej primárnej energie a pri spaľovaní
produkujú menej škodlivých emisií a ich prevádzka má nižší negatívny dopad na
životné prostredie.
Spoločnosť každoročne investuje značné prostriedky do vývoja a výskumu v oblasti spaľovania biomasy.

teplovodných kotlov, v ktorej je možné vykonávať nepretržité
merania týchto kotlov. Presnosť jednotlivých zariadení skúšobne prevyšuje požiadavky súčasnej európskej
legislatívy a noriem. Výsledky výskumu sa aplikujú do konkrétnych výrobkov spoločnosti.

Pri
vývoji využíva najmodernejšiu skúšobňu



Oceľové kotly na biomasu spoločnosti sú na základe vlastného vývoja vyrábané v súlade s
certifikovaným systém manažmentu akosti ISO 9001.

Pri výrobe samotného kotlového telesa sa
.

ATTACK, s.r.o.

všetky operácie uskutočňujú v rámci firmy, t.j. nevyužívame
kooperáciu Týmto systémom si dokážeme kontrolovať vysokú kvalitu vyrábaných kotlov.

TECHNOLÓGIA VÝROBY KOTLOV NA BIOMASU attack, S.R.O.

Laserové delenie materiálu
Technológia:
Pre ten to proces využ í vame
najmodernejšiu deliacu technológiu
CNC laserové deliace stroje Bystronic.
Jedná sa o švajčiarske deliace stroje
vysokej kvality, ktoré pre svoju funkciu
využívajú vysoko výkonný laserový

Bystronic

Ohraňovanie
Proces ohraňovania uskutočňujeme
na ohraňovacích hydraulických lisoch
s bezdotykovým laserovým meracím
s y s t é m o m . T e n t o s y s t é m
zabezpeču je vy tvoren ie vždy
rovnakého uhla aj pri rôznych
odchýlkach vstupného materiálu

lúč.
Výhodou laserového delenia materiálu je vysoká presnosť vypaľovaných dielov výrobkovATTACK.

(hutná tolerancia hrúbky plechu ). Výsledkom je presný požadovaný ohyb dielu.

CNC robotizované zváranie
Technológia:
Pre robotizované zváranie využívame
zváracie pracoviská spoločnosti
CLOOS. Výhody spočívajú vo vysokej
kvalite vyrábaných telies a vysokej
produktivite.

Zváracie roboty Romat®

Tlakovanie a výstupná kontrola
Kotlový výmenník je pri tejto operácii
vys tavený 1,5 násobku max.
prevádzkového tlaku. Tlakovaním
kotlových výmenníkov je zaručená
p r v o t r i e d n a k v a l i t a k o t l o v.
Počas výstupnej kontroly je každý
kotol podrobený funkčným testom
r i a d i a c e h o s y s t é m u .
Výstupná kontrola zaručuje 100%
kvalitu našich výrobkov.

Výrobný závod ATTACK, s.r.o.
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. vyrába výrobky s členením výroby na kotle na
biomasu liatinové a oceľové, nástenné plynové kotle a stacionárne liatinové kotle.
SpoločnosťATTACK, s.r.o. pre výrobu kotlov (zváracie
robotizované pracoviská, laserové pracovisko,CNC pracovisko, ohraňovanie s aktívnym odmeraním uhla,...)
čo v mnohých oblastiach prevyšuje súčasný európsky štandard a podstatne zvyšuje kvalitu finálnych
výrobkov.

vo vlastných výrobných halách

disponuje najnovšou a najmodernejšou technológiou



Kotle Ako palivo sa používajú
podľa typu použitého horáka. Kotol je taktiež o výkonoch 2,4 - 6

kW, ktoré je vybavené vlastným prevádzkovým aj havaríjnym termostatom.

ATTACK Pellet sú určené na vykurovanie rodinných domov a priemyselných objektov. drevné pelety,
resp. biomasa možné vybaviť elektrickým vykurovacím telesom

CHARAKTERISTIKA KOTLOV ATTACK PELLET

MODIFIKÁCIE KOTLOV ATTACK PELLET

ATTACK Pellet 30

ATTACK 30 AUTOMATICPellet

Kotol na spaľovanie drevných peliet s regulovaným výkonom 8 - 30kW, manuálne čistenie rúrového výmenníka kotla a
vyberanie popola, automatické čistenie horáka.

Kotol na spaľovanie drevných peliet s regulovaným výkonom 8 - 30kW, automatické čistenie rúrového výmenníka kotla v
intervaloch zhodných s automatickým odvodom popola do výnosného kontajnera, automatické čistenie horáka.

Základom kotla je , ktorého zvarenec je zhotovený z
plechov zo špeciálnej kotlovej ocele o hrúbke 4 až 6 mm,

Výmenník je rúrový, s turbulátormi, ktoré zlepšujú prenos tepla do
vykurovacej vody a súčasne sú využívané na čistenie výmenníka, čím zabezpečujú
jeho rovnomernú účinnosť.

Horenie prebieha v nerezovom horáku určenom na spaľovanie konkrétneho druhu
paliva.

Optimálne podmienky horenia a regulácia výkonu je riešená
a prívodu vzduchu v závislosti na užívateľom nastavených

požadovaných parametroch vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody. Konštrukcia
horáka, spaľovacej komory a výmenníka zaručujú optimálne horenie všetkých
spáliteľných zložiek. Teleso kotla je izolované minerálnou vlnou, dizajn dotvára
opláštenie s povrchovou úpravou realizovanou práškovou technológiou.

vodou chladené kotlové teleso
čo kotlu zaručuje dlhú

životnosť.

Palivo je zapálené automaticky pomocou elektrickej špiráli zabudovanej v
horáku. elektronicky
ovládanou dodávkou paliva
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KOTLE NA BIOMASU - ATTACK  PELLET



Konštrukčne je kotol tvorený spaľovacou komorou s prepážkami, rúrovým výmenníkom tepla.
Za výmenníkom tepla vstupujú spaliny do zberača spalín s dymovodom, ktorý je možné
otočením príruby o 180 orientovať horizontálne, alebo vertikálne.

Umožnené to je dostatočne
veľkým montážnym otvorom ( rozmer otvoru kotla pre zabudovanie horaka 369x249mm ), v
ktorom je umiestnená príruba prispôsobená danému typu horáka.

Kotol je vybaveným šnekovým podávačom paliva (1,5m; 2,5m; 5m), ktorý zabezpečuje
plynulú dopravu paliva. Ku kotlu

V prípade, že to dispozičné riešenie stavby umožňuje, môže byť kotol zásobovaný palivom z
externého zásobníka vzdialeného od kotla až do 5m. Ďalšou alternatívou je možnosť použitia
externého textilného zásobníka peliet tzv.big-bagu.

Pri spaľovaní drevných peliet v kotle ATTACK dochádza k ktorého

0 Teleso je riešené tak, že
umožňuje zabudovanie horákov na drevné pelety alebo biomasu.

ATTACK Pellet je možné objednať zásobník peliet o objeme
330l.

minimálnej tvorbe popola,

POPIS

množstvo závisí od kvality peliet a predstavuje približne
. Vstavaný šuflíkový popolník v kotle ATTACK

Pellet zabezpečí zber popola bez nutnosti jeho vyprázdnenia v
závislosti od sezóny a prevádzky kotla až na 60 dní.

Model kotla
do prepravného kontajnera, ktorého

objem zaručí vysýpanie popola podľa sezóny a intenzity prevádzky
kotla

1%
spotrebovaného paliva

raz za vykurovaciu sezónu.

ATTACK Pellet „A“ je navyše vybavený automatickým
systémom odoberania popola

Kotol je taktiež o
výkonoch 2,4 - 6 kW.

možné vybaviť elektrickým vykurovacím telesom

1 2 3 4 5 6

1 - Hlavný vypínač kotla - Zapne/Vypne kotol od siete.
2 - Vypínač horáka - prepína horák medzi
pohotovostným a prevádzkovým režimom
3 - Kotlový termostat - nastavenie
prevádzkovej teploty kotla
4 - Termomanometer
5 - Reset tlačidlo - pod krytkou
6 - Poistka 10A/250V

Ovládanie kotla

PALIVO
Doporučovaným palivom pre kotol
ATTACK Pellet sú drevné peletky s max.
vlhkosťou do 12%, o priemere 6 - 10 mm,
maximálnej dĺžky 35 mm.

Doporučovaný obsah popola do 1%.

Predpísané palivo by malo mať výhrevnosť
15 - 17,5 MJ/kg.

Kotol na spaľovanie peliet "ATTACK PELLET" je
ovládaný prostredníctvom ovládacieho
panela na hornom opláštení kotla.



ATTACK

ATTACK

PRíKLAD zapojenia KOTLA ATTACK PELLET

KOTOL
NA PELETY

ATTACK

ZÁSOBNÍK
NA PELETY

DOPRAVNÍK

( 1,5m ; 2,5 m ; 5m )

ATTACK

Popis horáka attack

Nerezový horák ATTACK 30 je založený na princípe padania paliva – peliet – z podávača
paliva cez prívodnú hadicu a rúru na rošt, kde prebieha spaľovanie.

Horák pracuje v počnúc vyhodnotením potreby dodávky tepla,
dodávkou paliva, elektrickým zapálením, rozhorením, horením, vypnutím, dohorením,
čistením a prechodom do pohotovostného režimu.

Horák sa nastavuje prostredníctvom tlačidiel na ovládacom paneli, informácie o režimoch
prevádzky a nastavených hodnotách sú zobrazované na displeji.

, po každom dohorení, alebo po každých 6 hodinách prevádzky
sa automaticky vysunie.

Rošt, ktorý sa očistí pohybom proti škrabke. Nečistoty ako popol a príškvarky vypadnú
otvorom v rošte.

Horák je dvojpalivový – drevné pelety a drevená štiepka.

plne automatickom režime

Horák sa čistí automaticky

Teleso horáka, rošt, plech zapaľovača a škrabka sú vyrobené z kvalitnej, žiaruvzdornej
nehrdzavejúcej ocele.

Rozsah výkonu horáka je 8 až 30 kW, ktorý je možné nastaviť skokovo po 2 kW.



Popis kotla ATTACK pellet

Prepočet ceny na rôzne druhy paliva
vrátane účinnosti premeny energie
( Slovenská republika )

PRÍKLAD INšTALÁCIE
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Požadovaný rozmer pre kotolňu s kotlom „
v zapojení s 330l zásobníkom

peliet a akumulačnou nádobou ATTACK AS

ATTACK
PELLET 20 Automatic“

1 teleso kotla
2 opláštenie
3 dvere popolníka
4 dvere kontrolného otvoru
5 horák
6 rúrový výmenník

7 turbulátory
8 tiahlo ovládania turbulátorov
9 zberač spalín s dymovodom
10 stupačka 1"
11 spiatočka 1"
12 dopúštací ventil 1/2"

13 popolník
14 hlavný vypínač
15 vypínač horáka
16 kotlový termostat
17 termomanomater
18 elektrická poistka 10A
19 havarijný termostat

Druh paliva Eur/mj Účinnosť Výhrevnosť/mj Cena[Eur]/GJ
Drevo 0,083/kg 0,75 0,0146GJ/kg 7,579
Drevné peletky 0,165/kg 0,9 0,0180GJ/kg 10,185
Hnedé uhlie 0,149/kg 0,75 0,0174GJ/kg 11,417
Koks 0,35/kg 0,78 0,0275GJ/kg 16,317
Zemný plyn 0,4/m3 0,9 0,0338GJ/m3 13,149
Zemný plyn - kondenzačný kotol 0,4/m3 1,05 0,0338GJ/m3 11,27
Elektrické akumulačné vykurovanie 18,971 1 1GJ/1GJ 18,971
Elektrické priame vykurovanie 21,193 1 1GJ/1GJ 21,193
Tepelné čerpadlo 26,113 3 1GJ/1GJ 8,704
Centralizovaný zdroj CZT 15,601/GJ 0,98 1GJ/1GJ 15,919
Propán 1,259/kg 0,89 0,0464GJ/kg 30,487
Drevená štiepka 0,042/kg 0,80 0,0143GJ/kg 3,671



SPôSOB OchranY A ZVýšENIA žIVOTNOSTI KOTLA

Pri nízkej teplote vratnej vody (pod 50°C) vstupujúcej do kotla, dochádza na
vnútorných oceľových stenách kotla k tvorbe škodlivých kyselín, kondenzátu a
dechtu, ktorých pôsobením dochádza k poškodzovaniu oceľových stien kotla.

Inštaláciou zmiešavacieho zariadenia sa vytvorí kotlový a
vykurovací okruh. Zmiešavacie zariadenie ATTACK – OVENTROP pri nastavení
termostatickej hlavice na 5-6 stupni udržuje teplotu vratnej vykurovacej vody
vstupujúcej do kotla nad 65°C a tým predchádza možnosti poškodzovaniu
oceľových stien kotla.

Vhodným riešením ochrany pred týmto nepriaznivým javom a zároveň spôsobom
zvýšenia životnosti kotla je použitie zmiešavacieho zariadenia – Regumat
ATTACK-OVENTROP.

Zmiešavacie zariadenie ATTACK – OVENTROP zaručuje
výrazne dlhšiu životnosť kotla.

REGUMAT ATTACK-OVENTROP

Regumat ATTACK-OVENTROP

Svetlosť DN25                               DN32

Max. tlak                                  10 bar                              10bar

Max. teplota                             120°C                               120°C

Hodnota kvs                               3,9                                   5,3

Stavebná výška izolácie          365 mm                           472 mm

Šírka izolácie                           250 mm                           250  mm

Osová vzdialenosť 125 mm                           125 mm

obehové
čerpadlo

trojcestný
zmiešavací
ventil
s regulačnou
hlavicou

guľový
uzatvárací
ventil
SPIATOČKY

guľový
uzatvárací
ventil
STUPAČKY

teplomer

by-pass

uzatvárací
ventil
samotiažnej
cirkulácie

AKUMULAČNÉ NÁDRžE ATTACK®

Akumulačné nádrže ATTACK sú určené pre akumuláciu a následnú distribúciu tepelnej
energie z kotla na pevné palivo.

PRÍSLUŠENSTVO KU KOTLOM ATTACK PELLET®

ATTACK AK
Popis zariadenia

Typ

Tepelná izolácia

Nádrž pre akumuláciu a následnú distribúciu tepelnej energie z kotla na pevné palivo,
tepelných čerpadiel, elektrokotlov a pod.

Typová rada nádrží s objemom 500, 800, 1000 litrov aj s možnosťou inštalácie elektrického
vykurovacieho telesa.

K akumulačným nádržiam je dodávaná snímateľná izolácia hr. 100 mm,
mäkká polyuretánová s koženkovým obalom.

MODIFIKÁCIE AKUMULAčNÝCH NÁDRží

Regumat ATTACK-OVENTROP sa skladá z
t ro jces tného zmiešavac ieho vent i lu ,
termostatickej hlavice s kapilárou, by-passu,
v e n t i l u p r e s a m o t i a ž n u c i r k u l á c i u
(alt.prirodzenú cirkuláciu), trojstupňového
obehového čerpadla, uzatváracích ventilov,
teplomerov a tepelnej izolácie.

RegumatATTACK-OVENTROPpre kotol:
ATTACK DP,DPX 15,25,35, ATTACK PELLET
30 – DN25
ATTACK DP,DPX 45 – DN32

Výhoda tohto
riešenia spočíva v kompaktnosti, jednoduchosti
obsluhy a zaručenej ochrany oceľového
výmenníka kotla.



ATTACK AS
Popis zariadenia

Typ

Tepelná izolácia

Špecifikácia

Nádrž na akumuláciu ohrevnej vody s jedným ohrevným hadom (vhodné pre solárny systém), vybavená navarenou prírubou na
osadenie trubkového výmenníka vhodnej veľkosti podľa zvolenej aplikácie a požadovaného výkonu.

Typová rada nádrží objemov 500, 800, 1000 litrov aj s možnosťou inštalácie elektrického ohrevného telesa.

K akumulačným nádržiam je dodávaná snímateľná izolácia hr. 100 mm, mäkká polyuretánová s koženkovým obalom.

Maximálny prevádzkový tlak v akumulačnej nádrži: 6 bar, Maximálna prevádzková teplota v nádrži: 95 °C
Technické údaje
Popis:

G1“ G / “

G / “

Akumulačná nádrž je vždy pripojená do uzavretého vykurovacieho okruhu. K nádržiam "ATTACK AS" sú dodávané príruby
pre výmenníky s prichytením alebo .Ak nie je návarok na výmenníku využitý, použije sa zaslepovacia príruba. Nádrže
môžu byť tiež vybavené elektrickými ohrevnými telesami so závitom až do výkonu 12kW (vhodný výkon telesa sa zvolí
podľa jeho dĺžky a priemeru nádrže).

3

6
4

4

Špecifikácia
Maximálny prevádzkový tlak: akumulačná nádrž 6 bar
Maximálna prevádzková teplota nádrže: 95 °C
Technické údaje Popis:

G / “

Akumulačná nádrž „ATTACK AK“ je vždy pripojená do uzavretého vykurovacieho okruhu. Vnútorné steny nádrže nie sú
smaltované. Nádrže môžu byť vybavené elektrickými vykurovacími telesami so závitom až do výkonu 12 kW (vhodný výkon
telesa sa volí s ohľadom na jeho dĺžku a priemer nádrže). Osadenie jednotlivých vývodov nádrže sa prevádza podľa pripájaných
okruhov.

6
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ATTACK AK 500 s izoláciou

ATTACK AK 800 s izoláciou

ATTACK AK 1000 s izoláciou

ATTACK AS 500 s izoláciou

ATTACK AS 800 s izoláciou

nádoby "d2" = 800 mm x výška 1970 mm

nádoby 990 mm x výška 1750 mm"d2" =

nádoby 990 mm x výška 2050 mm"d2" =

nádoby 800 mm x výška 1970 mm"d2" =

nádoby 990 mm x výška 1750 mm"d2" =

ATTACK AS 1000 s izoláciou nádoby 990 mm x výška 2050 mm"d2" =

EKVITERMICKÝ REGULÁTOR ATTACK SMILE®

PRÍSLUŠENSTVO KU KOTLOM ATTACK PELLET®

Ekvitermický reulátor ATTACK SMILE
ATTACK

PELLET.

je špičkový
regulačný prvok pre peletizačné kotle

Regulátor ATTACK je určený pre
reguláciu systémov vykurovania vrátane regulácie
teplej úžitkovej vody. Používa sa pre reguláciu
nízkoteplotných a teplovodných systémov. K
regulátoru je takisto možné pripojiť dva druhy
izbových jednotiek ( bezdisplejová a displejová).

Výhody inštalácie s akumulačnými nádržami:

* vyrovnanie nerovnomerného výkonu kotla a zvýšenie komfortu
* nižšia spotreba paliva – kotol pracuje na plný výkon, teda s optimálnou účinnosťou
* vysoká životnosť kotla a komína – pri prevádzke na plný výkon je tvorba dechtov a kyselín minimálna
* možnosť kombinácie s ďalšími spôsobmi vykurovania (akumulačná elektrina, solárne zariadenia)
* možnosť kombinácie radiátorov s podlahovým vykurovaním
* vyšší komfort obsluhy



MM

VÝHODY ATTACK SMILE

Široké možnosti použitia, ekonomická výhodnosť

Prednastavené základné programy pre jednoduchšie projektovanie a uvedenie do prevádzky

Viacjazyčné menu

Intuitívne ovládanie prostredníctvom tlačitok zo symbolmi, jednoduché multifunkčné tlačítko, veľkoplošný textový displej

Jednoduché rozšírenie systému do malej siete

Externý spínací modem umožňuje diaľkové prepínanie režimov regulátora

Sofistikované riadenie vykurovacej sústavy poskytujúce najvyšší komfort obsluhy

Vysoká univerzálnosť pre rôzne varianty vyhotovenia vykurovacích sústav s použitím drevosplyňujúceho kotla

– CZ, DE,GB,FR,IT,NL,ES,PT,HU,PL,RO,RU,TR,S,N

– možnosť spájania viacerých regulátorov do komunikačnej siete

– nahradiť „možnosť ovládania režimov regulátora

prostredníctvom externého modemu“

Ekvitermické riadenie teploty vykurovacej vody

Jednoduchá montáž

Jednoduchá a rýchla inštalácia je zaistená pripojovacou svorkovnicou, pripojovacím modulom alebo pripojovacím modulom s
pružinovou svorkovnicou pre montáž na stenu.

REŽIMY Činnosti

Vykurovanie s časovým programom a bez
časového programu, útlmový režim, letná
p revádzka , manuá lny rež im , rež im
automatického ovládania.

FUNKCIA HODÍN

Vykurovanie s vlastným týždenným časovým
programom, ohrev TÚV s týždenným časovým
programom, 15 prázdninových period.

Sieťové napájanie 230 V +6% / -10%

Frekvencia 50...60 Hz

Výkon max. 5,8 VA

Doporučená poistka

Stupeň ochrany Sieťové napájanie

Rozmery (vrátane panelu) 144 x 96 x 75 (Š x V x H)

max. 6,3 VA pomalá

TECHNICKÉ ÚDAJE

OVLÁDACÍ PANEL
Multifunkčný displej
S podsvietením a zrozumitelne zobrazenými údajmi

Tlačidlá pre
nastovavovanie

* Ručné ovládanie

* Výber pre všetky
programy vykurovania

* Nastavenie vykurov.
kriviek

* Informácie - prehľad
teplôt a prevádzkových
stavov

Multifunkčné tlačidlo -
jednoduché nastavenie otočením
a stlačením

Tlačidlá pre rýchly prístup

* Požadovaná denná
teplota

* Požadovaná útlmová
teplota

* Požadovaná teplota
TÚV

PRíKLAD ZAPOJENIA REGULáTORA ATTACK SMILE

Ekvitermický regulátor v sebe spojuje jednoduchosť inštalácie so širokými možnosťami použitia.
RegulátoromATTACK je možné vo vykurovacom systéme riadiť:

ATTACK SMILE

- primárny kotlový okruh drevosplyňujúceho kotla
- nabíjanie a vybíjanie akumulačných zásobníkov
- solárny systém pre ohrev TÚV alebo dohrev ÚK
- viac vykurovacích okruhov rozdielnych teplotných úrovní
- alternatívny tepelný zdroj
- ohrev TÚV
- voľné programovatelné vstupy

ATTACK PELLET ATTACK AK, AS
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TECHNICKÉ PARAMETRE

ROZMERY

Parameter                                                                     Pellet 30

Menovitý výkon kW 30

Predpísaný ťah komína                              Pa 15-20

Max. prac. pretlak vykurovacej vody         kPa 300

Hmotnosť kotla                                           kg 270

Výška kotla                                               mm 1085

Šírka kotla                                                mm 590

Hĺbka kotla  bez horáka/s horákom        mm 950/1270

Prevádzkový elektrický príkon                    W 90

Účinnosť kotla                                            %

Priemerná spotreba paliva                        kg.h 2,0-7,0
-1

Pripojovacie napätie                                 V/Hz 230/50

Rozsah nastavenia výkonu kW 8-30

Palivo (pre horák na pelety)                            drevné pelety pr.6-10mm, l=35mm max.

Objem vody v kotly                                      l 60

Priemer odťahového hrdla                        mm 150

Teplota spalín pri men.výkone                   °C 190

Pozmer otvoru pre horák                          mm 170x180

Rozmer čistiaceho otvoru                         mm 370x140

Doporučený elektrický istič A 16

Parametre el. vyhrievacieho telesa           kW 2,4 - 6

Objem odpopoľnovacieho zariadenia         l 22

Max. elektrický príkon (pri zapaľovaní)      W 600
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Tel:     +421 43  4003 101
Fax:    +4 21 43  4003 106
E-mail: kotle
http: www.attack.sk

@attack.sk

ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5
038 61 Vrútky
SLOVAKIA
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Výrobca ATTACK, s.r.o.si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.


