
Verze kotl ů určené pro spalování uhlí

Ocelový kotel se šnekovým podáváním paliva na hn ědé uhlí

ořech 2 s možností ru čního topení kusovým d řevem. 

Výkon 20 kW.

Motor SIEMENS, řídící jednotka kotle RKU a ventilátor EBM s el.p říkonem 
pouhých 84W.Jednoduché ovládání a konstrukce z 8 mm  oceli.
Revers podávacího za řízení v p řípadě blokace šnekového podava če.
Zásobník paliva na 235 litr ů,provedení vlevo nebo vpravo.

typ cena

U 25 59 900

Ocelový kotel se šnekovým podáváním paliva na hn ědé uhlí

ořech 2 . 

Výkony 25 a 35 kW.

Motor SIEMENS, řídící jednotka kotle RKU a ventilátor EBM .
Více jak 15.leté zkušenosti s výrobou tohoto typu k otle
Litinový rošt vhodný ke spalování uhlí s ú činností až 83%.
Zásobník paliva na 280 litr ů,provedení vlevo nebo vpravo.

typ cena
L 25 69 900
L 35 79 900

Ocelový kotel se šnekovým podáváním paliva na hn ědé uhlí

ořech 2 . 

Výkony 14,25 a 48 kW.

Motor SIEMENS, řídící jednotka kotle RKU a ventilátor EBM .
Technologicky vysoce zpracovaný kotel s použ. nejmo dernějších komponent ů.
Litinový rošt vhodný ke spalování uhlí s ú činností až 88%.
Provedení vlevo nebo vpravo.

typ cena zásobník
C 15 75 000 370 lt
C 25 85 000 370 lt
C 50 120 000 540 lt

Ocelový kotel s litinovým vým ěníkem a šnekovým podáváním 

paliva na hn ědé uhlí o řech 2 . 

Výkony 20 , 25 , 30 , 35 a 40 kW.

Motor SIEMENS, řídící jednotka kotle RKU a ventilátor EBM s nízkým el.příkonem 
Jednoduché ovládání a odzkoušený litinový vým ěník VIADRUS.
Revers podávacího za řízení v p řípadě blokace šnekového podava če.
Zásobník paliva na 280 litr ů,provedení vlevo nebo vpravo.

typ cena po č.článků typ cena po č.článků
LT 20 65 990 5 LT 35 92 490 8
LT 25 74 490 6 LT 40 99 990 9
LT 30 82 990 7
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CENÍK KOTLŮ (CZ 01.01.2012)
(ceny v K č bez DPH)

COSMOTHERM

řada L

řada C

řada LT



Verze kotl ů určené pro spalování d řevních peletek a obilí

Ocelový kotel se šnekovým podáváním paliva a automa tickým zapalováním

Výkony 13,24 a 44 kW - pelety

Výkony 17,21 a 34-44 kW - obilí

Možnost spalování d řevních a obilných peletek s patentov ě chrán ěným ho řákem
Řídící jednotka s lambda sondou s vysokou ú činností spalování p řes 90%.
Široké možnosti p řídavných za řízení (odpel ňovač,pneu.podava č…)
Provedení vlevo nebo vpravo.
verze pelety: verze obilí:

typ cena zásobník typ cena zásobník
R 15 104 000 295 lt R 15 104 000 295 lt
R 25 120 000 295 lt R 25 120 000 295 lt
R 50 165 000 460 lt R 50 170 000 460 lt

Ocelový kotel se šnekovým podáváním paliva 

Výkony 14,25 a 48 kW - pelety

Motor SIEMENS, řídící jednotka kotle RKU a ventilátor EBM .
Technologicky vysoce zpracovaný kotel s použ. nejmo dernějších komponent ů.
Modulace výkonu s ú činností až 90%.
Provedení vlevo nebo vpravo.

typ cena zásobník
C 15p 79 900 370 lt
C 25p 89 900 370 lt
C 50p 120 000 540 lt

Ocelový kotel se šnekovým podáváním paliva na d řevní a obilné pelety

Výkon 25 kW - pelety

Výkon 25 kW - obilí

Možnost spalování d řevních a obilných peletek s patentov ě chrán ěným ho řákem
Řídící jednotka s lambda sondou s vysokou ú činností spalování p řes 90%.
Široké možnosti p řídavných za řízení (odpel ňovač,pneu.podava č…)
Zásobník paliva na 390 litr ů,provedení vlevo nebo vpravo.

verze pelety: verze obilí:
typ cena typ cena

pelling 27 71 900 pelling 27 75 900

Přídavná za řízení
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11 681

cena:

8 320

10 000

11 681

30 168

30 168

4 958

5 798

Pneumatický dopravník paliva - LOGO – mezizásobník 30 litr ů

Odtah spalin IV. 150 (R 25, C 25)

Odtah spalin IV. 200 (R 50, C 50)
Automatické zapalování

Odpopel ňovač 40 litr ů (R 15, R 25, C 15, C 25)

Odpopel ňovač 40 litr ů (PEL 27) pouze pro verzi s RKU3

Odpopel ňovač 80 litr ů (R 50, C 50)

CENÍK KOTLŮ (CZ 01.01.2012)
(ceny v K č bez DPH)

řada R

řada Cp

pelling 27

typ výrobku:

Pneumatický dopravník paliva - LOGO – mezizásobník 10 litr ů



Kotel ur čený pro spalování d řeva

Zplyňovací kotel na kusové d řevo

Výkon 25 kW.

Elegantn ě jednoduchá konstrukce kotle.
Účinnost kotle p ři jmenovitém výkonu až 88,4%
Vybavenost odtahovým ventilátorem v cen ě kotle.
Zatápěcí a přikládací klapka s odvodem spalin p římo do komína.
Přikládací komora kotle na 140 litr ů.

typ cena

D 25 35 900

Verze kotl ů určené pro spalování d řevní št ěpky

Ocelový kotel se šnekovým podáváním paliva 

na dřevní št ěpku

Výkony 24 a 45 kW.

Možnost spalování d řevních št ěpek,hoblin a dalšího d řevního odpadu
Řídící jednotka s lambda sondou s vysokou ú činností spalování p řes 90%.
Široké možnosti p řídavných za řízení (odpel ňovač,pneu.podava č…)
Součástí základní výbavy kotle je dochlazovací smy čka.
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Odpopel ňovač 80 litr ů pro S 50 10 000

S 50 - 1 metr prodloužení šnekovnice 6 900

Automatické zapalování S 50 11 681

S 50 - základní modul zásobníku obsah 4000 litr ů 34 500

S 50 - nadstavbový modul zásobníku obsah 2000 litr ů 8 000

cena:

S 50 základní verze - kotlové t ěleso,podávání z bunkru 2 metry,turniket,TM 3007 s 
lambda sondou,míchadlo S 50, sada pro spalování kus ového d řeva,otdah 
spalin,podtlakové havarijní hasící za řízení

199 000

Odpopel ňovač 40 litr ů 8 319
Odtah spalin 4 958

7 500

S 25 - 1 metr prodloužení šnek + žlab 4 500

Automatické zapalování S 25 11 681

CENÍK KOTLŮ (CZ 01.01.2012)
(ceny v K č bez DPH)

řada S

řada D

kotel S 25:

S 25 základní verze - kotlové t ěleso,podávání z bunkru 1 metr, laserový 
hladinoznak,TM 3007 s lambda sondou,míchadlo S 25, sada pro spalování kusového 
dřeva,podtlakové havarijní hasící za řízení

130 000

S 25 - základní modul zásobníku obsah 740 litr ů 15 900

S 25 - nadstavbový modul zásobníku obsah 500 litr ů

kotel S 50:

cena:

6 500

S 25 - základní modul zásobníku obsah 2700 litr ů 29 000

S 25 - nadstavbový modul zásobníku obsah 1300 litr ů


