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OPIS GORILNIKA
Gorilnik je narejen iz najboljše kakovosti ognje 
odpornega jekla, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo in 
zanesljivost.
Gorilnik je popolnoma avtomatski, z zanesljivim 
sistemom za vžig peletov, napredno regulacijo zgorevanja, 
modulacijo, natančnim nadzorom plamena, učinkovitim 
avtomatskim čiščenjem in zaščito pred pregrevanjem. 
Gorilnik je ločen od zgorevalne komore za uplinjanje lesa s 
svojo lastno zgorevalno komoro. 

V primeru potrebe po čiščenju in 
servisu gorilnika, ga je mogoče 

preprosto odstraniti s pomočjo 
škarjastega vzvoda iz 

izgorevalne komore.

DODATKI KOTLA
Obstaja dodatna oprema za kotel ATTACK® WOOD & 
PELLET, ki jo lahko kupite in namestite kadarkoli, ko je 
to potrebno - rezervoar za pelete, ATTACK PEL5000 
WP. Prostornina rezervoarja je 500 l in ga je mogoče 
namestiti v bližini kotla ali do razdalje 10 m, tudi v drugem 
prostoru. Pelete dobavlja vakuumski sesalec vgrajen v 
kotel ATTACK® WOOD & PELLET preko cevi (na voljo za 
nakup ločeno). 
Ciklonski separator je dobavljen skupaj z ATTACK® 
WOOD & PELLET. Separator lahko ločuje drobne prašne 
delce iz peletov in s tem poskrbi za čistočo v kotlu. 
Separator mora biti priključen na izstopno cev iz kotla 
za dovod peletov. Namestite ga lahko na steno za lažje 
ločevanje spodnjega kontejnerja za prah. Separator ne 
potrebuje dodatnega motorja in njegovo delovanje je 
neslišno. Pogostost čiščenja separatorja je odvisna 
od količine prahu, ki ga vsebujejo peleti, in delovanja 
sesalnika za dovod peletov. Običajno je potrebno čiščenje 
vsakih 2 - 6 tednov.

Na Slovenskem trgu zastopa:

MAGO d.o.o. - Partizanska cesta 137 - 6210 Sežana
Tel.: 05/70 70 220 - Fax: 05/73 44 382
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1. Vakuumski sesalec
2. Ciklonski separator
3. Rezervoar za pelete - dodatek

KRMILNIK KOTLA
• Možnost izbire načinov: Les, Combi, Testni način;
• Samodejni zagon peletnega gorilnika po končanju 

gorenja lesa v načinu Combi;
• Ročni vžig lesa ali samodejni z peletnim gorilnikom  - 

takoj ali s časovno zakasnitvijo;
• Natančno zgorevanje krmiljeno s sondo Lambda;
• Zanesljiv nadzor plamena s fotocelico;
• Barvni zaslon 5,7 ”;
• Možnost posodobitve regulacije kotla kadarkoli z 

najnovejšo programsko opremo - preprosto s ključem 
USB;

• Možnost zagona, spremljanja, kontrole in zaustavitve 
kotla prek interneta;

• Sposobnost ohranjanja dejanskega časa in nastavljenih 
parametrov tudi po izpadu električne energije;

• Časovni programi delovanja kotla;
• Micro SD kartica 512 MB za snemanje informacij o 

delovanju kotla;
• Možnost nadzora z zunanjim termostatom;
• Nastavljiv ohranjevalnik zaslona;
• Vstop v nastavitve z geslom;
• Zapis sporočil napak;
• OPCIJA: Možnost dodajanja dveh modulov za krmiljenje ogrevalnih 

krogov (talno+radiatorsko; nista krmiljenja po zunanji temperaturi), 
tople sanitarne vode, solarnega sistema, ter avtomatski preklop drugega 
ogrevalnega vira. Krmilnik lahko prikazuje tudi temperaturo hranilnika 
v treh nivojih (opcija z dodatnimi tipali).



TEHNIČNI PODATKI
Attack® Wood & Pellet

drva peleti
Nazivna moč kW 25 30
Območje delovanja kW 12,5 ÷ 25 9 ÷ 30
Površina izmenjave m2 2,18
Volumen kurišča dm3 160 -
Odprtina kurišča mm 230 × 445 -
Predpisan vlek dimnika Pa 23
Najvišji tlak delovanja kPa 250
Padec tlaka vode (ΔT 10K) kPa 2,1
Padec tlaka vode (ΔT 20K) kPa 0,6
Teža kg 860
Premer dimniškega priključka mm 150
Višina mm 1620
Širina mm 940
Globina mm 1220
Globina izgorevalne komore mm 580
Dvižni vod mm G 6/4”
Povratni vod mm G 6/4”
Razred električne zaščite IP 21
Vložena električna moč pri nazivni moči W 90
Vložena električna moč pri najmanjši moči W 32
Vložena električna moč pri načinu ”Stand by” W < 15
Izkoristek % 90,5 90,4
Razred po EN303-5:2012 5
Temp. gorilnih plinov pri nazivni moči °C 156 130
Temp. gorilnih plinov pri najmanjši moči °C 92 86
Pretok gorilnih plinov pri nazivni moči kg/s 0,019
Pretok gorilnih plinov pri najmanjši moči kg/s 0,005
Maksimalna hrupnost dB 65
Povprečna poraba goriva kgh-1 7,2 6,8
Povprečna sezonska poraba -

Maksimalna dolžina polen mm 560 -
Zgorevalni čas pri nominalni moči* h 6 -
Vsebnost vode l 126
Električni priklop V/Hz ~ 230/50

*Odvisno od uporabljenega tipa goriva in popolnosti zlaganja goriva v polnilni prostor.

KARAKTERISTIKE
Ogrevalni kotel ATTACK® WOOD & PELLET 
je opremljen z ventilatorjem dimnih plinov in 
vodoravnim dimnim kanalom za odvajanje 
plinov iz zgorevalne komore. Po odprtju 
nalagalnih vrat komore, se dimni plini odvajajo 
direktno v dimnik, da se zagotovi kotlovnico 
čisto in brez prahu.
Potrebno je le napolniti komoro in prižgati 
pri srednjih vratih - vžig je mogoče 
izvesti v 10 minutah brez uhajanja dima. 
Zagotovljena je visoka natančnost procesa 
izgorevanja s sodobno elektroniko in 
lambda sondo, ki omogoča regulacijo izhodne 
moči kotla, ter nastavitev številnih uporabnih 
parametrov.
Zgorevanje peletov zagotavlja gorilnik izdelan 
iz kakovostnega ognjevzdržnega jekla. 
Gorilec deluje popolnoma avtomatsko. 
Telo kotla je varjeno iz visokokakovostnega 
kotlovskega jekla debeline 6 mm in 
zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Refrakcijski 
betonski deli so ojačani z ognjevarnim 
materialom in izdelani iz najkvalitetnejšega 
materiala. Poleg tega je najbolj obremenjeni 
del kotla - šoba iz posebne ognje odporne 
litine, kar podaljšuje življensko dobo kotla 
zaradi majhne obrabe. Čiščenje kotla je zelo 
enostavno.
Turbulatorji in peletni gorilnik se čistijo 
samodejno. Elektroniko kotla je mogoče 
nadgraditi z dodatnimi moduli, ki omogočajo 
polnjenje hranilnika, krmiljenje mešalnih vej, 
bojlerja, sončnih kolektorjev in ostalih virov 
ogrevanja.
Kotel lahko nadzirate tudi preko internetne 
povezave LAN. Elektronika lahko zagotovi 
mesečni zapis informacij o delovanju kotla.

VARNOST KOTLA
Kotel je opremljen z varnostnim izmenjevalnikom, ki 
zagotavlja varovanje kotla proti pregretju.

Varnostni termostat je naslednji varnostni element. 
V primeru pregrevanja prekine dovod električnega 
napajanja v vse električne dele kotla, razen za črpalko, da 
se kotel čim hitreje ohladi.

V primeru pregretja kotla, elektronika opozori 
uporabnika z zvočnim signalom. V peletnem načinu 
delovanja lahko glavna vrata zaklenete z električno 
ključavnico. 

Kotel ima dvojno zaščito proti udaru ognja iz gorilnika 
– celično zaporo in samougasljivo cev.

VISOK IZKORISTEK ZGOREVANJA
Kotel doseže posebno visoko učinkovitost 
zgorevanja več kot 90,5% za les in 90,4% za pelete. 
To je bilo doseženo tudi zaradi navpičnega cevnega 
izmenjevalnika z izredno toploto izmenjavo in 
samodejno premikajočimi turbolatorji. S tem je 
zagotovljen deklariran izkoristek za celotno življenjsko 
dobo kotla.

SESTAVNI DELI
1. Telo kotla
2. Glavna vrata
3. Pokrov dovoda primarnega in sekundarnega zraka
4. Odprtine za hlajenje elektronike
5. Zaslon 
6. Pokrov elektronike
7. Priključek dvižnega voda
8. Priključek hladilne zanke
9. Pokrov turbolatorjev
10. Lambda sonda
11. Prilagodljiv dimniški priključek
12. Sesalni ventilator
13. Priključek povratnega voda

KOMBINIRAN KOTEL NA TRDA GORIVA IN PELETE
Če iščete kotel z nizkimi obratovalnimi stroški ste ga pravkar našli. Predstavljamo vam ekološki kombiniran kotel ATTACK® 
WOOD & PELLET, primeren za gorenje več vrst goriv, zlasti mehkega in trdega lesa, briketov (z luknjo) in peletov. 
Kotel je namenjen za ogrevanje družinskih hiš, koče, manjših rastlinjakov, delavnic in podobnih objektov.

OPIS
Da bi zagotovili visoko udobje, je kotel opremljen z 
zgorevalno komoro velikega volumna. Tako obstaja 
možnost neprekinjenega gorenja pri polni moči 6 ur. 
Poleg tega, če kotel zazna potrebo za ogrevanje, lahko 
samodejno preklopi na pelete, potem ko les pogori.
Tako lahko zlahka izkoristite prednosti najcenejšega 
vira toplote - les, v kombinaciji z udobjem in cenovno 
ugodnim virom toplote - peleti.

GLAVNE PREDNOSTI
Inovativen, ekološki z visokim izkoristkom – maksimalno • 
udobje za stranko
Visok izkoristek zgorevanja 90,5% (les) - 90,4% (peleti)• 
Napredna elektronika z lambda sondo• 
Gra� čni zaslon na dotik• 
Avtomatsko čiščenje turbolatorjev in zgorevalne • 
komore za pelete
6 urno neprekinjeno gorenje lesa pri polni moči• 
Avtomatski preklop delovanja iz lesa na pelete – • 
� eksibilna izbira goriva
Nizki stroški obratovanja• 
Visoko kakovostne komponente – preverjena kakovost• 
Dolga življenska doba• 
Varnostni koncept na več nivojih - prijeten občutek • 
varnosti
Velik volumen nalagalne komore za polena• 

VISOK IZKORISTEK ZGOREVANJA
Kotel doseže posebno visoko učinkovitost 
zgorevanja več kot 90,5% za les in 90,4% za pelete. 
To je bilo doseženo tudi zaradi navpičnega cevnega 
izmenjevalnika z izredno toploto izmenjavo in 
samodejno premikajočimi turbolatorji. S tem je 
zagotovljen deklariran izkoristek za celotno življenjsko 
dobo kotla.
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