PIK klasa 5

A++

KOCIOŁ NA PELET Z AUTOMATYCZNĄ ZAPALARKĄ
I PALNIKIEM WRZUTKOWYM

• 5 klasa potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium
• niska emisja zanieczyszczeń
• bardzo wysoka sprawność cieplna 90% !!
• możliwość uzyskania dopłat na zakup kotła
• wygodna obsługa, niezawodność
• gwarancja najwyższej jakości

PIK 14-56

14-56 kW

Sterownik : TECH ST-717 • Paliwo : pellet o granulacji 6 mm • Załadunek paliwa: co 48 h
(przy pracy na pełnej mocy) • Moc : 14 kW, 28 kW, • Przeznaczenie: układy grzewcze,
wodne, otwarte 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) • Zestaw zawiera: kocioł,
narzędzia do czyszczenia, przewody do pomp, rury przyłączeniowe do komina • Gwarancja : 2 lata
(szczelność połączeń spawanych 5 lat) • Dodatkowe informacje : Model uniwersalny pozwala na
montaż palnika z prawej bądź lewej strony. Zasilanie i powrót C.O. na ścianie tylnej. Opcjonalne
powiększenie zasobnika z 350 do 650 dm3 . Możliwość demontażu zasobnika oraz podajnika.
• Możliwość uzyskania dofinansowania na zakup kotła, informacja w Urzędzie Gminy na terenie
której będzie instalowany kocioł.
Moc kotła

kW

14

28

Pow. grzewcza

m2

1,5

2,8

Szerokość

mm

520

520

Szerokość z zasobnikiem

mm

1052

1052

Głębokość

mm

1008

1008

Wysokość kotła/zasobnika

mm

1358

1358

Średnica przyłącza

cal

5/4”

5/4”

Wymiar wylotu spalin

mm

Ø160

Ø160

Zasyp paliwa

dm3

370

370

kg

280

320

Waga

2

CERTYFIKAT Z BADAŃ
Numer
Producent
Produkt

Kocioł C.O.

Oznaczenie typu

Wymagania Ekodesign
Metoda testu
Metoda grzania
Preferowane paliwo
Wyniki
Typ
Moc nominalna

Sprawność użyteczna
Moc minimalna

Sprawność użyteczna
Emisja sezonowa
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automatyczny
pellet drzewny C1

Typ

Sezonowa sprawność energetyczna

Podstawa do wydania
certyfikatu

Numery protokołów
30-13136/T i sprawozdanie uzupełniające
Wydane na podstawie testów laboratoryjnych Numer 1045.1
akredytowane przez CAI,
Certyfikat akredytacji Numer 292/2016

Testowy Instytut Inżynierii poświadcza tym certyfikatem przeprowadzenie badań na danym produkcie
oraz uzyskanie wyżej przedstawionych wyników.
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