Nový automatický
kotel DOR 5N Automat

Nový automatický kotel DOR 5N Automat
Pohodlné vytápění Vašeho domova
Nový ocelový kotel DOR 5N Automat s automatickým doplňováním paliva je určen pro spalování hnědého uhlí a dřevěných pelet.
Kotel je dodáván ve dvou výkonových řadách 5-17 kW a 8-25 kW,
je tedy vhodný i pro domy s nízkými tepelnými ztrátami. Díky novým konstrukčním úpravám kotel DOR 5N Automat splňuje přísné
podmínky Ekodesignu (bude v prodeji i po 1.1.2020). A nevztahují
se na něj momentálně žádná legislativní omezení.

!

Ekodesign je soubor požadavků na výrobky, aby byly
ekologické. Tyto požadavky vycházejí ze směrnice EP
a Rady 2009/125/ES. Ekodesign lze definovat také jako
systematický proces navrhování a vývoje výrobku, který
vedle klasických vlastností jako je funkčnost, ekonomičnost,
bezpečnost, technická proveditelnost apod., klade velký důraz
na dosažení minimálního negativního dopadu výrobku na životní
prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu.

Kotel se vyznačuje velice snadnou obsluhou a provozem. Stačí
si jen na regulačním přístroji zvolit konkrétní palivo (hnědé uhlí/
pelety) a sám pak řídí celý proces spalování. Je schopen modulovat výkon v rozsahu 30-100 %, což nepochybně zvyšuje komfort
vytápění a spolu s palivem šetří i Vaše náklady na vytápění.
Kotel je vyráběn v pravolevém provedení, takže to, zda zásobník
bude namontován vlevo nebo vpravo od kotle, lze zvolit až na místě
instalace a přizpůsobit tak situaci v kotelně, nerovnosti podlahy je
možno korigovat stavitelnými nohami. Zásobník o objemu 210 litrů je
dimenzován na 3 denní provoz bez nutnosti doplňování paliva. Objem
zásobníku můžete ještě zvětšit pomocí dodávaného nástavce, čímž se
prodlouží doba hoření přibližně o 2 dny. Kotel tak zaručuje komfortní
provoz. Nový pohon podavače paliva s plochou převodovkou výrazně
snižuje spotřebu elektrické energie a také hlučnost samotného podavače. Při případném zablokování tento systém umožňuje zpětný chod
podavače a není tak nutná pomoc servisního partnera.
Spalování je řízeno elektronickou řídicí jednotkou na základě
měření průtoku vzduchu. Díky tomu je provoz kotle stabilní, méně
závislý na tahu komína a je dosahováno nízké spotřeby paliva,
nízkých emisí a delší životnosti výměníku. V kotli DOR 5N Automat
je integrována řidicí jednotka nové generace. Je třeba vyzdvihnout
její snadnou montáž, barevný intuitivní displej, plnou spolupráci
s internetovým modulem ST505 s možností připojení pokojového
termostatu s datovým přenosem, na kterém můžete pohodlně
sledovat a nastavovat všechny běžné provozní parametry. Novinkou
je vestavěné ovládání jednoho směšovacího ventilu (3/4-cestný)
včetně čerpadla. Nechybí ani možnost připojení široké nabídky
modulů pro rozšíření funkčnosti kotle (např. další směšovaný otopný okruh, ekvitermní regulace, GSM, Ethernet, atd.) Je zachována
logika ovládání z kotlů FB Automat a DOR N Automat.
Upravenou konstrukci ocení jak odborník při instalaci, tak
i konečný uživatel při běžné údržbě, např. prostřední dvířka pro
snadné čištění kotle.
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Regulační přístroj ST-704 zPID

Nad litinovým hořákem je umístěna keramická
tryska s rozvodem sekundárního vzduchu, ve které
dochází k dopálení všech prchavých látek z paliva.

Přednosti kotle DOR 5N Automat
∎ ekologicky šetrný kotel s minimálními nároky
na obsluhu

∎ splňuje nejpřísnější limity Ekodesignu
a je zařazen do Kotlíkových dotací

∎ účinnost spalování 92 %
∎ velmi nízká spotřeba elektrické energie
∎ intuitivní ovládání díky velkému barevnému
LCD displeji

∎ libovolné umístění zásobníku paliva
∎ komfortní provoz bez nutnosti častého
přikládání paliva

∎ možnost doplnění široké škály příslušenství
(antikondenzační a pojistná skupina, rozšíření
objemu zásobníku paliva, modul
samozapalování paliva)

!

Potřebujete pomoc s vyřízením dotace?
Poradíme Vám na telefonním
čísle 840 111 170.

Rozměry
DOR 5N 25 Automat
HK ‒ Celková výška kotle včetně řídící jednotky

mm

1325

BG ‒ Šířka kotle vč. zásobníku

mm

1205

L ‒ Hloubka kotle

mm

900

HAA ‒ Výška připojení odtahu spalin

mm

955,5

DAA ‒ Průměr spalinového hrdla

mm

150 (145)

HVK ‒ Výška připojení topné vody

palce

6/4 vnější závit

HRK ‒ Výška připojení vratné vody

mm

271,5
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Technické údaje

DOR 5N 25 Automat
Předepsané palivo

hnědé uhlí (ořech 2)

dřevní pelety A1

Třída energetické účinnosti
Topný výkon – hnědé uhlí

kW

25

Topný výkon – dřevní pelety A1

kW

25

Účinnost kotle

%

92

Třída kotle dle EN 303-5
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Ekodesign
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Ano

Spotřeba paliva – hnědé uhlí (jmenovitý výkon)

kg/h

4,45

Spotřeba paliva – dřevní pelety A1 (jmenovitý výkon)

kg/h

5,9

Příkon kotle – maximální

W

145

Elektrická spotřeba (jmenovitý / minimální výkon)

W

45 / 15

Pa/mbar

10-30/0,10-0,30

l

90

Výška připojení topné vody

mm

900

Připojení odtahu spalin (průměr)

mm

150 (145)

Rozměr kotle (VxŠxH)

mm

1350 x 1205 x 900

kg

425

Povolený rozsah tahu komína
Vodní objem kotle

Hmotnost kotle bez vody

Bosch Termotechnika s. r. o.
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Tento materiál má pouze informativní charakter a přesné technické údaje jsou uvedeny v návodu.
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Všechny kotle Dakon jsou certifikovány ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně.

