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GRANT

Mechanické čistenie 
výmenníka

Pohybom za pomoci páky, virníky 
umiestnené vo výmenníku, čistia 
výmenník a v turbulencii privádzajú 
spaliny k lepšej tepelnej výmene

Internet (voliteľné)

Vstavaný komunikačný modul eco-
NET300 umožňuje na dialku ovlá-
dať kotol, jeho servisovanie, prehľa-
danie historie zmien parametrov                   
a alarmovým hlásením na e-mail.

Oceľový výmenník tepla

Rezanie plechov laserom, robotické 
zváranie, najnovšia technológia a mo-
derné stroje s vysoko kvalifikovanými 
personálom zaručuje najvyššiu kvalitu 
naších výrobkov.

Serwis fabryczny w całym kraju!Autorizovaný servis v ce
lej SR!

Pokročilé riadenie

Intuitívne menu, príprava teplej úžitkovej vody, týždenný program, ekvitermická regulácia, 
fuzzi logic, okruhy ÚK, spolupráca s izbovým termostatom, internet, WIFI znamenajú, že 
kotly GRANT sú ocenené za jedno z najlepších riadení na trhu.

Hydraulická zostava 
(voliteľné)

Hydraulická zostava z čerpadlom a ter-
mostatickým troj cestným ventilom zabez-
pečuje kotol pred nízkoteplotnou koróziou                        
a uľahčuje jeho inštaláciu v kotolni.

Vysoká účinnosť 90,5%
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Parametre:
Účinnosť vykurovania:

Nominálny výkon - palivo EKO-hrášok čierny:

Rozsah tepelného výkonu:

Šírka:

Výška:

Hĺbka: 

Objem vody:

Priemer dymovodu vonk./vnút.:

Požadovaný kominový ťah:

Pripojenie kotla, výstup a návrat (spiatočka):

Maximálny prípustný prevádzkový tlak vody:

Priemerná teplota spalín pri nominálnom výkone:

Priemerná teplota spalín pri minimálnom výkone:

Maximálna teplota kotla:

Odporúčaná teplota kotla:

Minimálna teplota vody na spiatočke:

Objem zásobníka paliva:

Výška k osi na násadu dymovoda:
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