Interiérový kotel VERNER 13/10.2
NOVÝ MODEL
Interiérový kotel = nadstandardní krbová kamna s výměníkem

Vítejte ve světě luxusu, elegance a skvělé funkčnosti.
Ve světě, kde si společně s Vašimi nejbližšími můžete
vychutnat fascinující, uklidňující a romantický zážitek
z pohledu do hořících plamenů. Kde se můžete nechat
hýčkat příjemným sálavým teplem.
To vše Vám dopřeje interiérový kotel VERNER
13/10.2 s minimální náročností na obsluhu, optimálně
vyváženým výkonem, moderním designem a skvělými
technickými parametry.
Nová generace interiérového kotle VERNER spojuje
největší přednosti kotlů a krbových kamen.

Možnost oboustranného přikládání

Základní parametry interiérového kotle VERNER 13/10.2
celkový jmenovitý tepelný výkon

13 kW

jmenovitý výkon předávaný povrchem kamen

1,5 kW

jmenovitý výkon předávaný do topné soustavy

11,5 kW

regulovatelnost (vzhledem k jmenovitému výkonu)

6,5 – 13 kW

účinnost (při jmenovitém výkonu)

87,4%

Teplovodní výměník / vychlazovací smyčka

ano/ano

Doba hoření paliva při redukovaném výkonu

až 12 hod.

vodní objem tělesa

25 l

objem popelníku

16 l

celková hmotnost

285 kg

šířka

590 mm

hloubka

500 mm

výška (bez krytu kouřovodu)

1235 mm

spotřeba paliva (při jmenovitém výkonu)

3,6 kg / hod

Přednosti interiérového kotle VERNER 13/10.2
Nízké provozní náklady - vysoká účinnost (87,4%)
Moderní konstrukce spolu s neobyčejně vysokou účinností a systémem čistého nebo-li terciárního
spalování zajišťuje velmi nízké provozní náklady při minimálním zatížení životního prostředí.
Hlavní topidlo s výbornou regulací výkonu
Interiérový kotel o jmenovitém výkonu 13 kW lze regulovat v rozsahu 6,5 – 15 kW. Díky širokému
rozsahu výkonu se kotel doporučuje používat jako hlavní zdroj tepla pro trvalý provoz. Kotel je možné
použít i jako doplňkové topidlo a v kombinaci s vytápěním zemním plynem nebo elektrickou energií
ušetřit až 50% provozních nákladů na topnou sezónu
Mimořádně dlouhý a automaticky řízený stáložár - až 12 hodin
Vyvinuli jsme zcela revoluční technologii, která pomocí vestavěné váhy rozpozná množství zbylého
paliva v topeništi. Tato technologie řídí potřebný přívod vzduchu k udržení interiérového kotle
v optimální teplotě nutné k dlouhému hoření.
Možnost oboustranného přikládání – naprosto čistý provoz
Interiérový kotel se vyrábí i ve variantě se zadním přikládáním. Kotel tak lze obsluhovat i z jiné
místnosti, čímž odpadá nutnost manipulace s palivem a popelem v obytné místnosti. Díky tomu je
možné kotel využít i v interiérech s vysokými nároky na čistotu. Kotel je tak vhodný i pro alergiky a
osoby jinak citlivé na prach.
Maximální výkon do vody při plném i sníženém výkonu
Díky objemnému výměníku a dvojitému sklu je kotel vhodný i pro novostavby v nízkoenergetickém
standardu. Maximum výkonu se předává do topného systému a interiérový kotel tak nepřetápí místnost,
kde je umístěn. Tímto je zajištěno dokonalé a především rovnoměrné vytopení celého objektu.
Moderní design
Elegantní a esteticky vyvážený vzhled, možnost výběru z mnoha barevných variant, optimální rozměry
kotle s velkoplošným sklem společně se způsobilostí k obezdění umožňuje citlivé začlenění do všech
typů interiéru.
Pokroková technologie a bezpečnost provozu
Samozřejmostí je například vestavěná vychlazovací smyčka, která chrání kotel proti přetopení a další
prvky zvyšující komfort obsluhy jako např. automatické čištění výměníku či speciální pohyblivý rošt.
Systém oplachu skla pomáhá udržovat sklo čisté
Pomocí předehřátého vzduchu a velmi čistého spalování dokážeme udržovat sklo čisté. Dlouhodobě si
tak užijete skvělý pocit z ,,otevřeného“ ohně.
Velmi dlouhá životnost
Maximálně jsme využili všechny naše dlouholeté zkušenosti a pomocí dvojité stěny mezi výměníkem a
spalovací komorou jsme prodloužili životnost.
Česká kvalita a prvotřídní řemeslné zpracování
Nákup materiálů a součástek od českých dodavatelů a precizní řemeslné zpracování je pro nás
standardem. Například víme, že ruční svařování je doposud nenahraditelné a svařování interiérového
kotle probíhá výlučně manuálně rukou nejlepších svářečů v oboru. Jen tak můžeme zaručit svárům
požadované vlastnosti a kvalitu.
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