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Přednosti kotle
• minimální emisní zátěž pro okolí, tj. 5. třída kotle dle ČSN EN 303-5  

při spalování hnědého uhlí i dřevních pelet
• špičková účinnost kotle přesahující 95 % v celém výkonovém 

rozsahu při spalování hnědého uhlí i dřevních pelet
• splňuje požadavky EKODESIGNu při spalování hnědého uhlí 

i dřevních pelet
• automatický provoz kotle
• mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku do spalovací komory
• jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba
• nízké provozní náklady, moderní design
• regulace EM800 R4 v základní výbavě, 

speciálně vyvinutá pro kotle COSMOTHERM U26
• prodloužená záruka při využití paketu číslo 16 

a speciálního paketu pro kotel COSMOTHERM U26

Regulace EM800 R4
• ovládání 1 topného okruhu, digitální přenos dat
• ekvitermní regulace v základu řídící jednotky
• možnost napojení na internet
• možnost napojení pokojového  

přístroje s dotykovým displejem
• ochrana zpátečky čtyřcestným ventilem
• navíc přídavný bezpečnostní okruh pro napájení 

podavače a detekci havarijního termostatu.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Hnědé uhlí Ořech 2 Dřevní pelety

Jmenovitý výkon kW 25 25

Objem zásobníku paliva l 280 280

Účinnost % 95,5 93,8

Třída kotle dle ČSN EN 303-5 5 5

Ekodesign Ano Ano

Elektrický příkon W 35 40

Rozměry kotle (š x h x v) mm 1289 x 906 x 1494

Hmotnost kg 390

R. sk. K50C

Zkr. 1 Popis SVT kód DPC

BEN114300411
Kotel CosmoTHERM U 26, 25 kW, pravý, automatický na uhlí a dřevní pelety,  
zásobník 280 l, EM800 R4

20020 74.990,-

BEN114300412
Kotel CosmoTHERM U 26, 25 kW, levý, automatický na uhlí a dřevní pelety,  
zásobník 280 l, EM800 R4

20020 74.990,-

• Minimální emisní zátěž pro okolí, tj. 5. třída kotle 
dle ČSN EN 303-5 při spalování 
hnědého uhlí i dřevních pelet

• Splňuje požadavky EKODESIGNu při spalování 
hnědého uhlí i dřevních pelet

Miloš Hamprecht I +420 773 990 971
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COSMOTHERM U26
Nabídka Kotelnici.eu

SERVIS A VÝKON WWW.GCSKUPINA.CZ

Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační.

http://www.gcskupina.cz

