Benekov
B 20
AKCE
- kotelna

NOVINKA

Automatický kotel na hnědé uhlí a dřevěné pelety
o výkonu 5,7 až 19 kW.

s kotlem BIOSMART
s dotací až 60.000 Kč

Kotlíková dotace
až 8 2 .5 00 K č

Kotel Biosmart na kusové dřevo
a štěpku - 14/22 kW + akumulační
nádrž accuHeat s vrstvením teplé
vody + základní příslušenství kotelny

Kotel splňuje
4. emisní třídu
Kotel splňuje směrnici
o Ekodesignu

Biosmart - je to jen obyčejný kotel.
Ale má všechno, co jste kdy chtěli.

Kotel je zapsán v SVT
pod číslem SVT21495

Hlavní
přednosti kotle Benekov B 20
DOTACE na kotelnu

-43 000 Kč

Řez spalovací
-60 000 Kč
komorou kotle

-52 000 Kč

Nejlevnější český automatický kotel na trhu.

Biosmart
14 kW
Biosmart 22 kW
Rozpis
Typ kotle
a velikost
Splňujedotovaných
podmínky Kotlíkových dotací
při topení
hnědým uhlím
a peletami.
AKU 850
litrů
položek
nádrže
Je určen pro vytápění rodinnýchAKU
domů
a objektů s tepelnou sztrátou
od 5,7
do 19 kW. s AKU 1500 litrů

Biosmart 22 kW
s AKU 2x850 litrů

Mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku do spalovací komory.

Kotel
Guntamatic
speciﬁkace
367 Kč
134 805 Kč
Jednoduchá,
časověBiosmart
nenáročnádle
obsluha
a údržba. Nízké provozní131
náklady.
Dochlazovací
ventil
ke kotli
1 500 Kč
1 500 Kč
Velmi nízká emisní
zátěž
pro okolí odpovídající 4. třídě dle ČSN EN 303-5:2013.
3 – tahová nádrž
konstrukce
výměníku zaručující
Expanzní
+ příslušenství
100-140vysokou
litrů účinnost.
4 147 Kč
6 350 Kč
Moderní
design.
Ochrana zpátečky + pojistný úsek
11 022 Kč
11 022 Kč
Nadstandardně velký popelník a zásobník paliva.
Regulátor komínového tahu ESREKO
1 720 Kč
1 720 Kč
Ekvitermní řídící jednotla EM 800R umožňuje řídit 1 topný směšovaný okruh a 1 bojlerový okruh
Akumulační
nádrž s izolací
23 798 Kč
34 925 Kč
v závislosti na venkovní teplotě.
Zaškolení
obsluhy
7 438 Kč
7 438 Kč
Kotel Benekov
B 20 lze řídit i pokojovým termostatem.

134 805 Kč
1 500 Kč
6 350 Kč
11 022 Kč
1 720 Kč
47 596 Kč
7 438 Kč

Špičková účinnost kotle přesahující 90 % v celém výkonovém rozsahu při spalování hnědého

1. šnekový podavač paliva,

Úspora v rámci AKCE:

reflektoru, 5. keramický re60 000 Kč
flektor

Celkem
bez DPH
180 922 Kč
uhlí i dřevních pelet.
sKotel
DPHsplňuje
15% požadavky jak při spalování hnědého uhlí, tak i dřevních
208 141
Kč
pelet.
43 000 Kč

Cena bez DPH 15% po odpočtu DOTACE

Proč
kotel
Benekov?
Cenakoupit
s DPH 15%
po odpočtu
DOTACE

197 760 Kč
210 431 Kč
2. litinová retorta, 3. litinový
227 424 Kčrošt, 4. nosník241
996 Kč
keramického
52 000 Kč

143 601 Kč
152 543 Kč
165 Obsluha
141 Kč a bezpečnost
175 424 Kč

158 257 Kč
181 996 Kč

Kotel Benekov B 20 je vhodný pro zákazníky, pro něž je hlavní
Kotel je potřeba obsluhovat v průměru 10 minut denně. Na jaře
Cena za další příslušenství nutné pro funkční provoz kotelny (potrubí, směšovací stanice, kouřovody, regulace a montážní práce) bude stanovena
prioritou
maximální úspora času a peněz při provozu své
a na podzim je možno přikládat palivo a vynášet popel jednou
po prohlídce vaši kotelny. Pokud některé části z dotované nabídky již máte, rádi Vám připravíme upravenou nabídku s DOTACÍ.
kotelny. Účinnost kotle v této řadě při spalování paliva je až
za 5 až 10 dnů dle intenzity provozu, v závislosti na požadované
92,4 %, má nejnižší emise a nejnižší elektrický příkon ve svém
teplotě vytápěného objektu. Během zimy je nutno vynášet popel
segmentu. Nadstandardně velký objem popelníku v kombinaci
a doplňovat palivo obvykle jednou za 3 až 5 dnů. Pomocí řídící
Kontaktní adresa:
Pobočka Slovensko:
Podmínky přiznání DOTACE:
se zvětšeným zásobníkem paliva umožňuje obsluhovat kotel
jednotky lze ekvitermně ovládat 1 topný okruh a 1 bojlerový
ESEL SLOVAKIA, s.r.o.
objednání
do 14
dnů od vystavení
Benekov
B 20
v intervalu
jednounabídky
za 3 až 5 dní. ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.
okruh.
platba 7 dnů od objednání
Realizace od platby 4 týdny a déle

Předepsané palivo
Hnědé uhlí – Ořech 2
Dřevěné pelety – pr. 6mm ENplus A1

Kutnohorská 678
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Staničná 12
900 51 Zohor

Stejně jako u dalších výrobků Benekov, bezpečný provoz kotle

e-mail: info@guntamatic.cz
Mobil: +420 777 283 009
Mobil: +421 914 211 201
zajišťuje
termostat, sloužící
k ochraně
otopného
web: havarijní
www.guntamatic.cz
Pevná: +420 321 770 400
Fax.: +421
265 961 136
www.esel.cz
Fax.: +420 321 770 470
e-mail:
info@esel.sk
systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízení

Hnědé uhlí – ořech 2
o zrnitosti 10-25 mm

Dřevěné pelety
ENplus A1

je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná
Zelená
linka: 800
356
pojistka
zabezpečuje
kotel100
proti
prohoření paliva do zásobníku
paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu.

Funkční kotel Guntamatic Biosmart s výše uvedeným příslušenstvím si můžete prohlédnout a vyzkoušet v Salonu kotlů - www.SalonKotlu.cz

BENEKOV

Informaci o dotaci až 82.500 Kč na tento kotel naleznete na www.DotaceNaKotel.cz
Na kotle zakoupené u firmy ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. vyřizujeme dotaci zdarma.

AKCE
- kotelna
Výhody
kotlů
Přísun pelet: Benekov
s kotlem BIOSMART
s dotací až 60.000 Kč

Benekov byl první český výrobce, jehož kotle splnily
Flexibilní
přísun
pelet ažtřídy
z 20a metrů
pomocí
sací
turbíny
a
parametry
5. emisní
všechny
modely
řady
C jsou
šnekového
dopravníku
paliva (délka šnekového dopravníku 1m
do této třídy
zařazeny.
až 5m) ve skladovacím prostoru = žádná starost o doplňování
Hořáky jsou vyrobeny z kvalitní české litiny.
paliva do kotle po dobu celé topné sezóny
Motory s plochou převodovkou firmy Siemens a elektronicky
řízené ventilátory německého lídra EBM zajišťují minimální
spotřebu elektřiny během provozu, jejich provoz je téměř
bezhlučný.

Kotel Biosmart na kusové dřevo
a štěpku - 14/22 kW + akumulační
nádrž accuHeat s vrstvením teplé
Vlastnosti
vody + základní příslušenství kotelny

Reverz podávacího zařízení umožňuje zpětný chod motoru
Flexibilní
přísun
pelet ažšnekového
z 20 metrůpodavače
pomocí sací
turbíny a volně
v případě
zablokování
paliva.
stojícího textilního sila a dávkovacího šnekového dopravníku =
Možnost volby ze dvou řprostorových termostatů. Klasického
žádná starost o doplňování paliva do kotle po dobu celé topné
EcoSTER BN, nebo dotykového EcoSTER BN Touch. Na přání
sezóny
konektor čidla zahoření
lze řídit kotel přes -internet.

konektorů (např.
pro připojení
pokojového termostatu,
oběhového čerpadla, apod.) jsou
PodavačeVolné
a zástrčky
hořákové
systémy
Benekov
jsou prodávány
při dopravě z výrobního závodu umístěny v balíčku v popelníkové zásuvce. Před uvedením kotle do
provozu je zapotřebí všechny tyto volné zástrčky konektorů osadit na kotel, a to i v případě, že nejsou
již od roku
1998 do celé Evropy a byly dostatečně odzkoušeny
využívány.
na více než
16.000konektorů
kotlů. nutno dbát na to, aby nedošlo k jejich vzájemné záměně, tzn. je povoleno
Při zapojování
spojit zdířku se zástrčkou konektoru pouze s totožnými symboly.

Před zapojením pokojového termostatu nutno ze zástrčky příslušného konektoru
Flexibilní
možnostikotle
použití
kvalita
Základní rozměry
Benekov B 20 na hnědé uhlí Ořech 2 a Vyzkoušená
dřevěné pelety
ENplus
A1 pokojového termostatu smí být připojen pouze termostat
proklemování.
Do konektoru

odstrani
s volným
bezpotencionálním kontaktem (např. SIEMENS REV, HONEYWELL CM…). Na tyto svorky nesmí bý
připojeno žádné cizí napětí.

Obr. č. 2 Základní rozměry kotle BENEKOV B20

Biosmart
- je todomu
jen obyčejný kotel.
pasuje do každého
nahradí každé palivo
Ale
má všechno, co jste kdy chtěli.
mnohostranně kompatibilní

ﬂexibilní skladování pelet
alternativa k tepelnému čerpadlu, plynovému kotli, LTO

DOTACE na kotelnu

robustní konstrukce
dlouhá životnost
min. 20 let záruky na dodání náhradních dílů
optimálně dimenzované komponenty
maximální bezpečnost proti přetopení
nejvyšší provozní bezpečnost

-43 000 Kč

Dlouhodobý topný koncept

Rozpis
dotovaných
Typ kotle a velikost
topný výkon
podle potřeby
řízení
pomocí
sondy
lambda
položek
AKU nádrže

není potřeba akumulační nádrž
protiproudý výměník tepla
Kotel
Guntamatic Biosmart dle speciﬁkace
nízké provozní náklady
Dochlazovací
ventil ke kotli
rozmanitá podpora

-52 000 Kč

-60 000 Kč

Promyšlený
Biosmart
14 kW koncept
Biosmart 22 kW
přehledné
menu
s AKU 850 litrů
s AKU 1500 litrů

Biosmart 22 kW
s AKU 2x850 litrů

jednoduché uvedení do provozu
praktické přídavné funkce
131 367
Kč
134 805 Kč
stavebnicové provedení
1 500
Kč schopné aktualizací
1 500 Kč
provedení
mnoho shodných dílů s ostatními kotli

134 805 Kč
1 500 Kč
4 147 Kč
6 350 Kč
6 350 Kč
11 022 Kč
11Obr.
022
11 022B20Kč
č. 4 Kč
Připojovací rozměry kotle BENEKOV
1 720 Kč
1 720 Kč
1 720 Kč
činnost
před spuštěním
23 798 Kč 6.2. Kontrolní34
925 Kč
47 596 Kč
Druh7
paliva		
Hnědé
uhlí
Dřevní
nutno provést
resp.
zkontrolovat:
438 Kč Před uvedením kotle do7provozu
438jeKč
7 438
Kč

Expanzní nádrž + příslušenství 100-140 litrů
Ochrana zpátečky + pojistný úsek
plně automatické zařízení
Regulátor
komínového tahu ESREKO
inteligentní koncept ovládání
-9Technické
údaje
Akumulační
nádrž s izolací
automatické přizpůsobení
kvalitě pelet
praktické funkce
Základní parametry
B 20
Zaškolení
obsluhy

Nejvyšší topný komfort

automatické čištění

		
a) naplnění topného systému vodou

OŘECH 2

pelety

Celkem bez DPH
Obsah vodního prostoru
sPrůměr
DPHkouřovodu
15%

335

kg

70

dm3

145

mm

180 922 Kč
197 760 Kč
210 431 Kč
Skladaby
pelet
Display
v případě, že tvrdost vody nevyhovuje, byla voda
upravena. Ani několikanásobné ohřátí vody
208 141
227 424
Kč
241 996
Spotřeba
palivaKč
1,1stěnách
– 3,9 výměníku.
1,3 –Kč
4,51 mm vápence snižuje
s vyšší tvrdostí nezabráníkg.h
vyloučení solí na
Vysrážení

Teplosměnná plocha kotle

2,16

m2

Výkon v útlumu

Hmotnost

Technické
údaje
Kapacita zásobníku
palivaAKCE:
Úspora
v rámci

280

dm3

Rozměry kotle (šířka × hloubka × výška)

1289 × 894 × 1375

mm

TYP
Rozměr plnícího otvoru v zásobníku paliva

624 x 291

Cena
bez DPH 15% po odpočtu DOTACE
Pracovní přetlak vody
2,0 (200)

Nejvyšší výkon
Zkušební přetlak vody
Nejnižší výkon
Doporučená provozní teplota topné vody
Hmotnost
Nejmenší kotle
teplota vstupní vody

BIOSTAR
mm12
bar
12 (kPa)
bar (kPa)
3,3
°C
268°C

Cena s DPH 15% po odpočtu
DOTACE
65 – 80
4,0 (400)

Jmenovitý výkon

Regulovatelný výkon

kW
19
19
Voda pro naplnění kotle a topné soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných látek
oleje a chemicky agresivních
07 –7401
kWlátek. Její tvrdost
5,7 –musí
19 odpovídat ČSN5,7
19 : 1992 a je nezbytné
-1

v daném místě přestup tepla
z kovu do vody o 0,4
cca 10 %.
kW
1,7
Topné systémy s otevřenou expanzní nádobou dovolují přímý styk topné vody s atmosférou
pohlcuje kyslík, který 0,4
zvyšuje korozivní účinky a
Spotřeba paliva v útlumuV topném období expandující
kg.h-1 voda v nádrži0,08
současně dochází ke značnému odpařování vody. K doplnění je možné použít jen vody upravené

43 000 Kč

Doba hoření při jmenovitém výkonu

52 000 Kč

60 000 Kč

- 15 -

15
BIOSTAR 2351
a plném zásobníku
38
143
601BIOSTAR
KčEN 303
152 543hKč
158
257
Kč
Třída kotle dle ČSN15
-5		
4
5
23
kW
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
°C
130
135
3,5
165
141
Kčminimálním
175 424°CKč 6,9 80 181 996 kW
Kč
Teplota
spalin při
výkonu
80

270 výkonu
275
Účinnost při jmenovitém
%
93,8
60
Účinnost
spalování
-94,7
-94,8 výkonu
-94,7 92,9
Účinnost
přikouřovody,
minimálním
%
Hydraulická
ztrátapříslušenství
kotle ∆ T = 10nutné
K
4
mbar směšovací
Cena za
další
pro funkční provoz
kotelny (potrubí,
stanice,
regulace a montážní práce)
bude
stanovena

kg
92,4
%
90,5

průtok
spalin na výstupu
∆ T = 20
K
mbar
CO po
jmenovité
zatížení
0,046
0,031
g/MJ
prohlídce
vaši kotelny.
Pokud
některé části z1,6
dotované nabídky
již máte, rádiHmotnostní
Vám připravíme
upravenou
nabídku s DOTACÍ. 0,029
při
jmenovitém
výkonu
kg.s-1 38 - 80 0,012
Hodnota
akustického
tlaku
Lp
<
54,7
+,3,2
dB
0,008
Teplota kotle
38 - 80
38 - 80
°C
Požadovaný komínový tah
0,10 – 0,15
mbar
- při minimálním výkonu
kg.s-1
0,006
0,004
Minimální průtok kotle
600
600
600
l/h
Přípojky kotle – topná voda
G 1”
Js
Elektrický příkon při jmenovitém výkonu
W
30
33
Potřebný
komínový
tahvoda
10 Js
10minimálním výkonu
15
Pa
Přípojky kotle
– vratná
G 1”
Elektrický příkon při
W
15
Kontaktní
adresa:
Pobočka
Slovensko: 16
Podmínky
přiznání DOTACE:
Plně
automatické
ano
ano BY režimu
ano
Připojovací
napětí čištění
1 PEN ~ 50 Hz 230 V
Elektrickýpříkon STAND
W
6
6

objednání do 14 dnů od vystavení nabídky
platba 7 dnů od objednání
Realizace
odkontaktní
platby 4 týdny
a déle
Zasílací a
adresa:
ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.
Kutnohorská 678
281 63 Kostelec nad Černými lesy

ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.
Kutnohorská 678
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Pobočka Slovensko:

e-mail: info@guntamatic.cz
Mobil: +420 777 283 009
web: ESEL
www.guntamatic.cz
321 770
400
e-mail:
info@estech.cz
Mobil: +420 777 Pevná:
283 009 +420
SLOVAKIA, s.r.o.
www.esel.cz
321www.licotherm.cz
770
470
web:
Mobil: +420 777 Fax.:
203 003 +420
web:
www.esbeko.cz
Staničná
12
Servis: +420 777 283 108

ESEL SLOVAKIA, s.r.o.
Staničná 12
900 51 Zohor
Mobil: +421 914 211 201
Fax.:
265211
961201
136
Mobil: +421
+421 914
e-mail: info@esel.sk

900 51 Zohor

Zelená linka: 800 100 356
Zajišťujeme
prodej,
montáž
a servis.
Zajišťujeme
prodej,
montáž
a servis
Funkční kotel Guntamatic Biosmart s výše uvedeným příslušenstvím si můžete prohlédnout a vyzkoušet v Salonu kotlů - www.SalonKotlu.cz

BENEKOV
BIOSTAR

