
KARTA KATALOGOWA

kW 10 do 30
m2

3,1
m2

do 250

mm 440

mm 730

mm 1440

kg 470

kg ok.95

kg/h 4,5

MJ/kg 24-28

kg 5 - 25 

mm ok.25

Pa 20-30

Ø160

mm 1480

cal 5/4"

mm   6  -  8  

1.0425

mm 3

1.0038

mm 1,5

mm wełna 50mm

Tak

Tak

Tak

Volt 230

Watt 150
oC 85oC
oC 50oC

TECH ST480

Tak

Tak

Tak

Tak

1

% 82,4-82,7
mg/m3

< 1600
mg/m3

< 700
mg/m3

< 160
mg/m3

< 300

Charakterystyka:

Typ kotła KARO DUO
Moc 25 kW
Model uniwersalny
Numer dokumentacji KA.25.000.07

5907585405730;

Zakres mocy

Powierzchnia grzewcza 

Powierzchnia ogrzewana 

Gat. blach płaszcza zewnętrznego 

Kod producenta

Wymagana granulacja paliwa

Wymagany ciąg 

Zasyp paliwa      

Zużycie paliwa przy mocy nominalnej

Kaloryczność paliwa

Jednorazowy zasyp pal. tradycyjnego

Szerokość  

Głębokość 

Wyścia zabezp. układu zamkniętego

Wysokość 

Masa kotła

Wymiar wylotu spalin 

Wysokość środka  wylotu spalin

Gat. blach płaszcza wewnętrznego 

Grubość blach płaszcza zewnętrznego 

Wymiar podłączeń hydraulicznych

Grubość blach płaszcza wewnętrznego 

Blachy obudowy 

Temp. min. czynnika grzewczego

Zanieczyszczenia organiczne

Obsługa Pompy PP

Ilość wentylatorów

Sprawność kotła

Emisja CO

Emisja Pył

Emisja NO2

Podajnik wymienny

Obsługa Pompy CWU

Obsługa Pompy CCWU

Izolacja termiczna

Palenisko tradycyjne wodne

Automatyka sterująca 

Obsługa Pompy CO

Zasilanie elektryczne 

Pobór mocy

Temp. max. czynnika grzewczego

Sterowany elektronicznie węglowy kocioł z zasobnikiem opału oraz podajnikiem tłokowym, paliwem podstawowym jest węgiel kamienny 
31.2 o granulacji 5-25 mm, konstrukcja układu podającego paliwo oraz paleniska pozwala na spalanie miału węglowego. Przy pracy na 
pełnej mocy załadunek paliwa co ok. 24h. Model uniwersalny pozwala na załadunek z prawej bądź lewej strony, zasilanie C.O. centralnie 
na pokrywie, powrót C.O. boczny prawy+lewy. Kocioł posiada drugie tradycyjne palenisko wodne pozwalające na spalanie drewna 
kawałkowego i grubego węgla. W komplecie z kotłem zestaw narzędzi do czyszczenia, przewody do pomp, dwa czujniki temperatury.
Możliwość demontażu zasobnika oraz podajnika. Kocioł przeznaczony do montażu w układach grzewczych wodnych otwartych zgodnie z 
PN-91/B-02413, przy montażu w układzie zamkniętym wymagane zabezpieczenia zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury  Dz.U. nr 56/ 2009 
poz. 461. Gwarancja ogólna 2 lata, szczelność połączeń spawanych 5 lat.   
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