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LIATINOVÝ KOTOL
ATTACK FD

NA PEVNÉ PALIVÁ A PELETY



OCENENIA

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. sa snaží o to, aby každý jej vý-
robok patril vo svojej triede k tým najlepším. Najvýstižnejšie 
o tom svedčí aj množstvo ocenení z medzinárodných výstav 
doma i v zahraničí. Takmer všetky skupiny vyrábaných výrob-
kov sa môžu pochváliť nejakým ocenením.

CERTIFIKÁTY
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. je držiteľom certifikátu systému 

menežmentu kvality ISO 9001 udeleného spoločnosťou 
Lloyd’s Register Quality Assurance pre návrh, vývoj, výrobu 
a servis plynových zariadení a kotlov na spaľovanie biomasy.

Všetky výrobky ATTACK® sú kvalitné prémiové produkty 
vyrobené najmodernejšou technológiou na základe naj-
novšieho výskumu. Výrobky majú certifikáty CE, TÜV, 
GOST od renomovaných skúšobní vo svete.

O spOlOčNOsTI ATTACK, s.R.O.

yy Najvýznamnejšíyslovenskýyvýrobcaytepelnejytechniky

yy Spokojníyzákazníciyvoyviacyakoy49ykrajináchysveta

yy Širokýysortimentyvýrobkov

yy 44ypredajnýchypobočiekyv SR

yy 709yservisnýchyorganizáciíyv SR

yy Viacyakoy150yzamestnancovy(SK,yCZ,yHU)

yy DržiteľycertifikátuykvalityyISOy9001ypreyvýrobuykotlov,yservisy

a manažmentyodyspoločnostiyLloyd’syRegisteryQualityy

Assurance

pROduKTOvé pORTFólIO
Produktové portfólio firmy ATTACK, s.r.o. sa vyznačuje ši-

rokým sortimentom výrobkov ATTACK®, ktoré je rozlíšené 
podľa typu daného produktu, výkonu a druhu paliva

yy drevoy •yydrevnéypelety,yresp.ybiomasa
yy zemnýyplyny/yLPG-propány •yyelektrickáyenergia
yy solárnaytechnikay •yyzásobníkyyTÚV
yy akumulačnéynádržey •yyradiátory

V súčasnosti má spoločnosť ATTACK, s.r.o. najširšie pro-
duktové portfólio výrobkov oproti konkurenčným výrob-
ným firmám.
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=Export

49
EXpORTNé AKTIvITY

Exportné aktivity ATTACK, s.r.o. sú rozvinuté vo viac než 
49 krajinách sveta a ich počet stále narastá. V súčasnosti spo-
ločnosť exportuje výrobky do všetkých krajín EÚ, Ruska, USA, 
Kanady, na Nový Zéland, …

V rôznych krajinách je dopyt po rôznych produktoch. Ku 
každému zákazníkovi preto pristupuje ATTACK, s.r.o. oso-
bitne, aby vedela uspokojiť konkrétne požiadavky a tak rozší-
riť rady našich spokojných zákazníkov. Vďaka širokej ponuke 
produktov sa spoločnosti ATTACK, s.r.o. darí uspokojiť naozaj 
každého.

pREčO sI vYBRAŤ ZNAčKu ATTACK?
•y Počasysvojejyexistencieyvyrobilayspoločnosťyviacyakoy500 000y

výrobkov
•y VýrobkyyATTACK®ysúyvyrobenéynajmodernejšímiyvýrobnýmiy

technológiami
•y Inovatívneyriešenia
•y Produktyymajúyvynikajúceyspotrebiteľskéya emisnéyhodnoty

•y Kompletnáytechnickáypodpora
•y Širokáyservisnáysieť
•y Špičkovéyvýrobkyys najvyššouykvalitou,yfunkčnosťouy

a dizajnom
•y Širokýysortimentyvýrobkovynaybiomasu,yplynya solárnaytech-

nikayodyjednéhoyvýrobcu

vÝsKuM A vÝvOJ
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. má vlastné výskumné a vývo-

jové centrum. Pri vývoji sa kladú priority na vývoj sofisti-
kovaných a inovátorských produktov vysokej kvality, ktoré 
dokážu obstáť v konkurenčnom boji na európskych, ale aj 
svetových trhoch.

Všetky výrobky ATTACK ® sú navrhované a vyvíjané v sú-
lade s príslušnými normami, špecifikáciami, právnymi 
a ostatnými predpismi.

Výber komponentov do výrobkov ATTACK ® podlieha naj-
prísnejším kritériám a môžu byť použité jedine spoľahlivé 
a dlhoročnou prevádzkou overené komponenty a materiály 
od renomovaných dodávateľov.

Pri vývoji ATTACK, s.r.o. nekooperuje s inými výrobcami, 
ale snaží sa byť vždy o krok vpredu pred konkurenciou.

vÝROBNÝ ZÁvOd ATTACK
výroba kotlov na biomasu

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. disponuje najnovšou a najmo-
dernejšou technológiou pre výrobu kotlov (zváracie robo-
tizované pracoviská, laserové pracoviská, …) čo v mnohých 
oblastiach prevyšuje súčasný európsky štandard a pod-
statne zvyšuje kvalitu a životnosť finálnych výrobkov.

Technológia výroby kotlov na biomasu
Na kvalitu výrobkov ATTACK ® sú kladené najvyššie požia-

davky. Kotly sú vyrábané zo špeciálneho kotlového plechu.

Montáž stacionárnych a nástenných kotlov
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. vyrába výrobky vo vlastných výrob-

ných halách s členením výroby na kotly na biomasu liatinové 
a oceľové, nástenné plynové kotly a stacionárne liatinové kotly.
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M O D E LO VÁ  Š T R U K T Ú R A  KOT LO V  AT TAC K ®
NOvÁ MOdElOvÁ RAdA KOTlOv ATTACK NA dREvO A pElETY

Modelová rada

3000
Modelová rada

5000

 ATTACK Fd
ATTACK dp

yyATTACK FD 20 – 42 PELLET
 yATTACK FD 20 – 42 BIOHEAT 

yy Výkon:y8 – 30 kW Fd pEllET
6 – 25 kW Fd BIOHEAT
 yÚčinnosť: 88 % Fd pEllET
87 % Fd BIOHEAT

PELLET
BIOHEAT  yATTACK DP 25 – 95 STANDARD

 yATTACK DP 25 – 95 PROFI 

 yvýkonová škála: 25 – 95 kW
 yÚčinnosť: 86,2 – 90,5 %

Modelová rada

6000

ATTACK dpX
 yATTACK DPX 15 – 45 STANDARD
 yATTACK DPX 15 – 80 PROFI
 yATTACK DPX 15 – 45 LAMBDA
 yATTACK DPX 20 – 50 COMBI Pellet 

 yvýkonová škála: 15 – 80 kW
 yÚčinnosť: 86,5 – 91,3 %

Vysoko účinný rúrkový výmenník „spaliny-voda“ 
s pohyblivými turbulátormi

Objemná nakladacia komora kotla, ktorá zabezpečí 
dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva

Čistenie výmenníka turbulátormi, pohybom páky – čistý 
výmenník = vysoká účinnosť = zníženie prevádzkových 
nákladov, úspora paliva

Vylepšená elektronika s plynulou PID reg. otáčok 
ventilátora na základe teploty spalín – modifikácie 
PROFI ver. PID

Modulovateľné otáčky ventilátora – modifikácie PROFI 
ver. PID, LAMBDA

Odťahový ventilátor pre rovnomerné a efektívne 
spaľovanie a bezprašnú prevádzku

Možnosť prikladať veľké kusy dreva (od 25 kW), čo 
zákazníkovi šetrí čas pri delení dreva, kedy klasickú 
metrovicu delí len raz na 0,5 m kusy

Automatické ovládanie rozkurovacej klapky spojené 
s otváraním a zatváraním prikladacích dvierok

Možnosť modifikácie LAMBDA – najpokročilejšie 
technológie riadenia procesu spaľovania pre dosiahnutie 
vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti

Možnosť spaľovania alternatívnych palív, ako sú jadrá 
z olív a kocková drevina, v automatických horákoch 
s výkonmi 30 a 50 kW – modifikácie COMBI Pellet

Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, čo 
zaručuje najlepšie parametre spaľovania a životnosť kotla

Plochý rebrový výmenník kotla

Objemná nakladacia komora kotla, ktorá zabezpečí 

dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva

Komfort zákazníka, prevádzková spoľahlivosť, jednoduchá 

obsluha a údržba

Vyrobený zo špeciálnej kotlovej ocele hrúbky 6 mm pre 

zabezpečenie dlhej životnosti kotla

Modulovateľné otáčky ventilátora - modifikácia PROFI 

ver. PID

Odťahový ventilátor pre rovnomerné a efektívne 

spaľovanie a bezprašnú prevádzku

Možnosť prikladať veľké kusy dreva, čo zákazníkovi šetrí 

čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí len raz 

na 0,5 m kusy

V prevedení ľavé aj pravé otváranie dvierok

Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, čo za-

ručuje najlepšie parametre spaľovania a životnosť kotla

Plne automatická prevádzka horáka (ver. PELLET)

Kompaktný dizajn, jednoduché ovládanie, zobrazovanie 
informácií na LCD

Účinnosť kotla pri menovitom výkone 88 % (ver. PELLET)

Automatické čistenie roštu nastaviteľné v závislosti od 
kvality použitých peliet (ver. PELLET)

Automatický štart – zapálenie a ukončenie procesu 
horenia

Presné meranie intenzity plameňa prostredníctvom 
fotobunky

Možnosť nastavenia výkonu v rozsahu 8 – 30 kW

Riadenie prevádzky horáka prostredníctvom izbového 
termostatu, alebo teplotnej sondy

Možnosť korekcie spaľovania v závislosti od použitého 
paliva

Kvalitná nerezová oceľ spaľovacej komory a roštu horáka

Zabezpečovacie prvky zabraňujúce opätovnému 
horeniu, 4-násobné istenie proti prehriatiu – havarijný, 
kotlový, spalinový termostat a dochladzovací okruh

Viacjazyčné menu, možnosť nastavenia širokej škály 
parametrov

Zobrazovanie prevádzkových stavov

Diagnostika porúch
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 yATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus 

 yRozsah výkonu: 8 – 30 kW
 yÚčinnosť: 90,6 %

ATTACK pEllET

Vysoko účinný rúrkový výmenník osadený špirálovými tur-

bulátormi, ktoré zaisťujú lepší prenos tepla vo výmenníku, 

vyššiu účinnosť kotla, pričom slúžia aj na jeho čistenie

Horák na pelety s plne automatickým riadením prevádzky 

(t. j. zapálením a vyhasnutím), s funkciou automatického 

čistenia a vlastnou diagnostikou chýb

Automatické čistenie rúrkového výmenníka

Automatická prevádzka kotla, zaručujúca vysoký 

komfort obsluhy

Automatické odoberanie popola do výnosného kontajnera

Automatické podávanie paliva

Nerezový horák ATTACK – spaľovacia komora a rošt 

horáka vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele

Automatické čistenie roštu nastaviteľné v závislosti od 

kvality použitých peliet

Možnosť pripojenia rôznych typov podávačov paliva

Zabezpečovacie prvky zabraňujúce spätnému horeniu, 

4-násobné istenie proti prehriatiu – havarijný, kotlový, 

spalinový termostat a dochladzovací okruh

Možnosť dokurovania elektrickou špirálou až do výkonu 

6 kW, ktorá svojou funkciou môže plniť aj protimrazovú 

ochranu

Modelová rada

7000
Modelová rada

8000

ATTACK slX
 yATTACK SLX 20 – 55 PROFI
 yATTACK SLX 20 – 55 LAMBDA Touch 

 yvýkonová škála: 20 – 55 kW
 yÚčinnosť: 90,3 – 91,8 %

Modelová rada

9000

ATTACK W&p
 yATTACK WOOD&PELLET 

yy Výkon:ydrevoy12,5 – 25 kW,ypeletyy9 – 30 kW
 yÚčinnosť: drevo 90,5 %, pelety 90,4 %

Vysoko účinný rúrkový výmenník „spaliny-voda“ 

s pohyblivými turbulátormi

Nadštandardný objem nakladacej komory kotla, aký na 

trhu nenájdete, od 200 – 230 l, ktorá zabezpečí dlhšiu 

dobu horenia na jedno naloženie paliva

Čistenie výmenníka turbulátormi, pohybom páky, čistý 

výmenník = vysoká účinnosť = zníženie prevádzkových 

nákladov, úspora paliva

Suchý plášť umiestnený po obvode celej nakladacej 

komory – zvýšená ochrana proti dechtovaniu komory

Modulovateľné otáčky ventilátora – modifikácie PROFI 

ver. PID, LAMBDA Touch

Odťahový ventilátor pre rovnomerné a efektívne 

spaľovanie a bezprašnú prevádzku

Možnosť prikladať veľké kusy dreva, čo zákazníkovi šetrí 

čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí len raz 

na 0,5 m kusy

Automatické ovládanie rozkurovacej klapky, spojené 

s otváraním a zatváraním prikladacích dvierok

Možnosť modifikácie LAMBDA Touch – najpokročilejšia 

technológia riadenia procesu spaľovania pre 

dosiahnutie vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti

Vylepšená elektronika s plynulou PID reg. otáčok 

ventilátora na základe teploty spalín – modifikácie 

PROFI ver. PID

Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, čo 

zaručuje najlepšie parametre spaľovania a životnosť kotla

Inovatívny kombinovaný kotol – 2 prevádzkové režimy – 
maximálne pohodlie zákazníka

Nadštandardne objemná násypka kotla, ktorá zabezpečí 
dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva

Automatické čistenie turbulátorov a peletovej komory – 
najvyšší komfort čistenia

Suchý plášť umiestnený po obvode celej nakladacej komory – 
zvýšená ochrana proti dechtovaniu komory

Horák na pelety s plne automatickým riadením prevádzky 
(t. j. zapálením a vyhasnutím), s funkciou automatického 
čistenia a vlastnou diagnostikou chýb

Automatické spaľovanie peliet a dreva – jeden komín

Nerezový horák ATTACK – spaľovacia komora a rošt horáka 
vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele

Automatické čistenie roštu nastaviteľné v závislosti od 
kvality použitých peliet

Automatický prechod z prevádzky na drevo na prevádzku na 
pelety – flexibilná voľba paliva

Vyspelá a moderná elektronika so 6-palcovým dotykovým 
displejom LAMBDA Touch - najpokročilejšie technológie 
riadenia procesu spaľovania pre dosiahnutie vynikajúcich 
hodnôt emisií a účinnosti

Komfort zákazníka, prevádzková spoľahlivosť, jednoduchá 
obsluha a údržba

Viacstupňový koncept bezpečnosti – príjemný pocit bezpečia

Spoľahlivé sledovanie prítomnosti plameňa pomocou 
fotobunky

Možnosť prikladať veľké kusy dreva, čo zákazníkovi šetrí 
čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí len raz na 
0,5 m kusy

Možnosť spustenia, monitorovania, riadenia a vypnutia 
kotla cez internet a pomocou aplikácie v Smartphone

Možnosť ľavého aj pravého prevedenia dvierok 
Súčasťou kotla je cyklónový odlučovač

Možnosť umiestnenia zásobníka peliet vedľa kotla, aj mimo 
neho do vzdialenosti 10 m
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PELETOVÝ KOTOL
Liatinový teplovodný kotol na pevné palivo a pelety 

ATTACK Fd BIOHEAT je moderný zdroj tepla s novou kon-
štrukciou liatinového výmenníka kde predpísaným palivom 
je čierne uhlie, koks alebo drevo.

Pri zabudovaní nerezového horáka BIOHEAT na drevné 
pelety s možnosťou nastavenia výkonu v rozsahu 6 – 25 kW 
s jednoduchým čistením roštu, automatickým štartom 
a ukončením procesu horenia do liatinového telesa FD, 
vzniká jednoduchý kombinovaný kotol na pevné palivo 
a pelety.

Kotol je určený na vykurovanie bytov a rodinných domov.

pREdNOsTI HORÁKA BIOHEAT
yySpoľahlivýypeletovýyhorák, nenáročný na údržbu
 yKompaktný dizajn, jednoduché ovládanie, zobrazovanie 
informácií na LCD
yyÚčinnosťykotlaypriymenovitomyvýkoney87y%
 yKruhová spaľovacia komora, nízkeyprevádzkovéyemisiey
ayvysokáyúčinnosťyspaľovania
 yJednoduché čistenie roštu
yyAutomatickýyštart ayukončenieyprocesuyhorenia
 yPresné meranie intenzity plameňa prostredníctvom 
fotobunky
yyMožnosťynastaveniayvýkonuyvyrozsahuy6y–y25ykW
 yMožnosť pripojenia externého snímača do akumulačnej nádrže
yyRiadenieyprevádzkyyhoráka prostredníctvomyizbovéhoy
termostatu, alebo teplotnej sondy
 yMožnosť spaľovania drevných peliet priemerov 6 mm, dĺžky 
až 35 mm
 yMožnosť korekcie spaľovania v závislosti od použitého paliva
yyKvalitnáynerezováyoceľ spaľovacej komory a roštu horáka
 yMožnosť pripojenia rôznych typov podávačov paliva
yyZabezpečovacieyprvky zabraňujúce spätnému horeniu, 
4-násobnéyistenieyprotiyprehriatiu – havarijný, kotlový, 
spalinový termostat a dochladzovací okruh
 yPožiadavka na nízky prevádzkový podtlak v spaľovacej komore
 yViacjazyčné menu, možnosť nastavenia širokej škály parametrov
 yZobrazovanie prevádzkových stavov
 yDiagnostika porúch

MOdIFIKÁCIE
 y Peletový kotol ATTACK FD20 BIOHEAT 4-čl.
 y Peletový kotol ATTACK FD26 BIOHEAT 5-čl.
 y Peletový kotol ATTACK FD32 BIOHEAT 6-čl.
 y Peletový kotol ATTACK FD36 BIOHEAT 7-čl.
 y Peletový kotol ATTACK FD42 BIOHEAT 8-čl.

pElETOvÝ KOTOl 
ATTACK Fd BIOHEAT OBsAHuJE:

 y peletový kotol ATTACK Fd20, 26, 32, 36, 42 BIOHEAT
 y Horák ATTACK BIOHEAT 6 – 25 kW
 y dvierka Fd pre horák BIOHEAT
 y podávač peliet
 y Zásobník peliet 350 l

TABuľKA pOlOžIEK pRíslušENsTvA
Kód Názov

PELHB25 Horák ATTACK BIOHEAT 6 – 25 kW

PELH30950 Dvierka FD pre horák BIOHEAT

FDA100 Žiarobetónová výplň

FDA080 Usmerňovač spalín

PED150 Podávač peliet 1,5 m

PED250 Podávač peliet 2,5 m (s prípadnou úpravou vlastnej dĺžky)

PEL9600 Zásobník peliet 350 l

ROZMERY

Popis a technické parametre horáka BIOHEAT sú uvedené v schéme na strane 8.

4emisná
trieda
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PELETOVÝ KOTOL
Liatinový teplovodný kotol na pevné palivá a pelety 

ATTACK  Fd  pEllET je moderný zdroj tepla s novou kon-
štrukciou liatinového výmenníka kde predpísaným palivom 
je čierne uhlie, koks alebo drevo.

Pri zabudovaní plne automatického nerezového horáka 
na drevné pelety s možnosťou nastavenia výkonu v rozsahu 
8  –  30  kW s automatickým čistením roštu, automatickým štar-
tom a ukončením procesu horenia do liatinového telesa FD, 
vzniká jednoduchý kombinovaný kotol na pevné palivo a pelety.

Kotol je určený na vykurovanie bytov a rodinných domov.

pREdNOsTI HORÁKA pEllET
yyPlneyautomatickáyprevádzkayhoráka
 yKompaktný dizajn, jednoduché ovládanie, zobrazovanie 
informácií na LCD
yyÚčinnosťykotlaypriymenovitomyvýkoney88y%
yyAutomatickéyčistenieyroštuynastaviteľnéyvyzávislostiyody
kvalityypoužitýchypeliet
yyAutomatickýyštartyayukončenieyprocesuyhorenia
 yPresné meranie intenzity plameňa prostredníctvom fotobunky
yyMožnosťynastaveniayvýkonuyvyrozsahuy8y–y30ykW
 yMožnosť pripojenia externého snímača do akumulačnej nádrže
yyRiadenieyprevádzkyyhorákayprostredníctvomyizbovéhoy
termostatu, alebo teplotnej sondy
yyVysokáyúčinnosťyspaľovania a nízke prevádzkové emisie
 yMožnosť spaľovania drevných peliet priemerov 6 – 8 mm, 
dĺžky až 35 mm
 yMožnosť korekcie spaľovania v závislosti od použitého paliva
yyKvalitnáynerezováyoceľ spaľovacej komory a roštu horáka
 yMožnosť pripojenia rôznych typov podávačov paliva
yyZabezpečovacieyprvky zabraňujúce spätnému horeniu, 
4-násobnéyistenieyprotiyprehriatiu – havarijný, kotlový, 
spalinový termostat a dochladzovací okruh
 yPožiadavka na nízky prevádzkový podtlak v spaľovacej komore
 yViacjazyčné menu, možnosť nastavenia širokej škály parametrov
 yZobrazovanie prevádzkových stavov
 yDiagnostika porúch

MOdIFIKÁCIE
 y Peletový kotol ATTACK FD20 PELLET 4-čl.
 y Peletový kotol ATTACK FD26 PELLET 5-čl.
 y Peletový kotol ATTACK FD32 PELLET 6-čl.
 y Peletový kotol ATTACK FD36 PELLET 7-čl.
 y Peletový kotol ATTACK FD42 PELLET 8-čl.

pElETOvÝ KOTOl 
ATTACK Fd pEllET OBsAHuJE:

 y peletový kotol ATTACK Fd20, 26, 32, 36, 42 pEllET
 y Horák ATTACK pEllET BuRNER Automatic 8 – 30 kW
 y dvierka Fd pre horák pElH30A
 y podávač peliet
 y Zásobník peliet 350 l

ROZMERY

TABuľKA pOlOžIEK pRíslušENsTvA
Kód Názov

PELH30A Horák ATTACK PELLET BURNER Automatic 8 – 30 kW

PELH30980 Dvierka FD pre horák PELH30A

FDA100 Žiarobetónová výplň

FDA080 Usmerňovač spalín

PED150 Podávač peliet 1,5 m

PED250 Podávač peliet 2,5 m (s prípadnou úpravou vlastnej dĺžky)

PEL9600 Zásobník peliet 350 l

Popis a technické parametre horáka PELLET BURNER sú uvedené v schéme na strane 9.
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TECHNICKé pARAMETRE
parameter Jednotka ATTACK BIOHEAT

Menovitý výkon kW 6 – 25

Odstupňovanie výkonu kW 1

Predpísané palivo –
drevné pelety d = 6 mm, 

l = 35 mm max.

Priemerná spotreba paliva kg/h 2,4 – 6,9

Krytie elektrických častí IP IP 40

Maximálny elektrický príkon 
(pri zapaľovaní)

W 600

Prevádzkový elektrický príkon W 90

Pripojovacie napätie V/Hz ~230/50

Hmotnosť kg 25

Rozmery horáka BIOHEAT sú uvedené v schéme na strane 6.

sAdA OBsAHuJE:
Horák ATTACK BIOHEAT 6 – 25 kW
dvierka Fd pre horák BIOHEAT
podávač peliet
Zásobník peliet 350 l

Horák ATTACK BIOHEAT je možné použiť aj na už existujúce 
liatinové kotly v prevádzke – nielen značky ATTACK®. Pri mode-
loch U22 je potrebné objednať „Dvierka UD“, ktoré sa vymenia 
za pôvodné dvierka: u22900 dvierka ud pre horák BIOHEAT.

DvierkaypreyhorákyBIOHEATyjeymožnéykedykoľvekyvyme-
niť,yčímyvznikáyjednoduchýykombinovanýykotolynaypevnéy
palivoy(drevo,ykoksyayuhlie)yiypelety.

TABuľKA pOlOžIEK pRíslušENsTvA
Kód Názov

PELHB25 Horák ATTACK BIOHEAT 6 – 25 kW

PELH30950 Dvierka FD pre horák BIOHEAT

FDA100 Žiarobetónová výplň

FDA080 Usmerňovač spalín

PED150 Podávač peliet 1,5 m

PED250 Podávač peliet 2,5 m (s prípadnou úpravou vlastnej dĺžky)

PEL9600 Zásobník peliet 350 l

PRÍSLUŠENSTVO 
PRE KOTOL ATTACK FD

prestavbové  sady určené na montáž do kotlov ATTACK 
Fd, umožňujú zmenu prevádzky kotla na spaľovanie drevných 
peliet, ako  aj  do  všetkých  už  zakúpených  a  inštalovaných 
kotlov ATTACK Fd.

pREdNOsTI HORÁKA ATTACK BIOHEAT
yySpoľahlivýypeletovýyhorák, nenáročný na údržbu
 yKompaktný dizajn, jednoduché ovládanie, zobrazovanie  
informácií na LCD
 yKruhová spaľovacia komora, nízkeyprevádzkovéyemisiey
ayvysokáyúčinnosťyspaľovaniay87y%
 y Jednoduché čistenie roštu
yyAutomatickýyštart ayukončenieyprocesuyhorenia
 yPresné meranie intenzity plameňa prostredníctvom fotobunky
yyMožnosťynastaveniayvýkonuyvyrozsahuy6y–y25ykW
 yMožnosť pripojenia externého snímača do akumulačnej nádrže
yyRiadenieyprevádzkyyhoráka prostredníctvomyizbovéhoy
termostatu, alebo teplotnej sondy
 yMožnosť spaľovania drevných peliet priemeru 6 mm a dĺžky až 
35 mm
 yMožnosť korekcie spaľovania v závislosti od použitého paliva
yyKvalitnáynerezováyoceľ spaľovacej komory a roštu horáka
 yMožnosť pripojenia rôznych typov podávačov paliva
yyZabezpečovacieyprvky zabraňujúce spätnému horeniu, 4-ná-
sobnéyistenieyprotiyprehriatiu – havarijný, kotlový, spalinový 
termostat a dochladzovací okruh
 yPožiadavka na nízky prevádzkový podtlak v spaľovacej komore
 yViacjazyčné menu, možnosť nastavenia širokej škály parametrov
 yZobrazovanie prevádzkových stavov
 yDiagnostika porúch

pOpIs
Konštrukčne jednoduchý a spoľahlivý horák na drevné pelety 

s výkonom 6 – 25 kW a manuálnym čistením. Má automatické 
riadenie prevádzky (t. j. zapálenie a vyhasnutie) s vlastnou dia-
gnostikou chýb.

BIOHEAT pracuje na princípe riadenej dodávky paliva. 
Drevné pelety samotiažou padajú z podávača peliet cez prí-
vodnú hadicu a podávaciu rúru na rošt, kde dochádza k ich 
spaľovaniu.

BIOHEAT má elektrické zapaľovanie, ktoré automaticky za-
paľuje pelety padajúce na rošt. Zapaľovanie začne až potom, 
keď dá termostat pokyn horáku.

BIOHEAT  má z výroby prednastavený rozsah  výkonu 
6 – 25 kW a tri stupne výkonu: 1 (6 kW), 2 (14 kW) a 3 (25 kW).

Zvolený stupeň výkonu je počas prevádzky zobrazený na 
displeji. Výkon je možné zvoliť cez menu tlačidlá horáka a infor-
mácie zobrazené na displeji. Rozsah výkonu je možné meniť 
v rozsahu 6 až 25 kW v rozšírenom menu skokovo po 1 kW.

pAlIvO
Horák je určený na spaľovanie drevných peliet s priemerom 

6 mm a dĺžky až 35 mm.
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pAlIvO
Horák je určený a certifikovaný pre spaľovanie drevných pe-

liet s priemerom 6 – 8 mm a dĺžky až 35 mm. Pri zmene podá-
vača paliva spaľuje rôzne kôstky ovocia aj pomleté olivové 
kôstky do max. veľkosti broskyňových kôstok. Prípadné pre-
stavby vopred konzultovať s výrobcom.

TECHNICKé pARAMETRE
parameter pElH30A

Predpísané palivo
drevné pelety ∅ = 6 – 8 mm,

l = 35 mm max.

Režim 8 – 12 kW, 14 – 30 kW

Stupnica výkonu 8 – 30 kW, odstupňované po 2 kW

Pre kotly s výhrevnou komorou do 3 m²

Pripojovacie napätie ~230 V/50 Hz

Hlavný prúd 10 A poistka

Hmotnosť 22 kg

Rozmery horáka PELLET BURNER Automatic sú uvedené v schéme 
na strane 7.

sAdA OBsAHuJE:
Horák pEllET BuRNER Automatic 8 – 30 kW
dvierka Fd pre horák pEllET BuRNER Automatic
podávač peliet 
Zásobník peliet 350 l

DvierkaypreyhorákyPELLETyBURNERyAutomaticyjeymožnéy
kedykoľveky vymeniť,y čímy vznikáy jednoduchýy kombino-
vanýykotolynaypevnéypalivoy(drevo,ykoksyayuhlie)yiypelety.

TABuľKA pOlOžIEK pRíslušENsTvA
Kód Názov

PELH30A Horák ATTACK PELLET BURNER Automatic 8 – 30 kW

PELH30980 Dvierka FD pre horák PELH30A

FDA100 Žiarobetónová výplň

FDA080 Usmerňovač spalín

PED150 Podávač peliet 1,5 m

PED250 Podávač peliet 2,5 m (s prípadnou úpravou vlastnej dĺžky)

PEL9600 Zásobník peliet 350 l

PRÍSLUŠENSTVO 
PRE KOTOL ATTACK FD

plne  automatický  nerezový  horák na drevné pelety 
s mož nosťou nastavenia výkonu v rozsahu 8 – 30 kW s au-
tomatickým čistením roštu, automatickým zapaľovaním, kon-
trolovaným štartom a riadeným procesom horenia.

pREdNOsTI HORÁKA  
ATTACK pEllET BuRNER AuTOMATIC

yyPlneyautomatickáyprevádzkayhoráka
 yKompaktný dizajn, jednoduché ovládanie, zobrazovanie infor-
mácií na LCD
yyAutomatickéyčistenieyroštuynastaviteľnéyvyzávislostiyody
kvalityypoužitýchypeliet
yyAutomatickýyštartyayukončenieyprocesuyhorenia
 yPresné meranie intenzity plameňa prostredníctvom fotobunky
yyMožnosťynastaveniayvýkonuyvyrozsahuy8y–y30ykW
 yMožnosť pripojenia externého snímača do akumulačnej nádrže
yyRiadenieyprevádzkyyhorákayprostredníctvomyizbovéhoy
termostatu, alebo teplotnej sondy
yyVysokáyúčinnosťyspaľovaniay88y% a nízke prevádzkové emisie
 yMožnosť spaľovania drevných peliet priemerov 6 – 8 mm a dĺžky 
až 35 mm
 yMožnosť korekcie spaľovania v závislosti od použitého paliva
yyKvalitnáynerezováyoceľ spaľovacej komory a roštu horáka
 yMožnosť pripojenia rôznych typov podávačov paliva
yyZabezpečovacieyprvky zabraňujúce spätnému horeniu, 4-ná-
sobnéyistenieyprotiyprehriatiu – havarijný, kotlový, spalinový 
termostat a dochladzovací okruh
 yPožiadavka na nízky prevádzkový podtlak v spaľovacej komore
 yViacjazyčné menu, možnosť nastavenia širokej škály parametrov
 yZobrazovanie prevádzkových stavov
 yDiagnostika porúch

pOpIs
Nerezový  horák  ATTACK je založený na princípe padania 

paliva – peliet – z podávača paliva cez prívodnú hadicu a rúru 
na rošt, kde prebieha spaľovanie.

Horák pracuje v plne automatickom režime počnúc vyhod-
notením potreby dodávky tepla, dodávkou paliva, elektrickým 
zapálením, rozhorením, horením, vypnutím, dohorením, čiste-
ním a prechodom do pohotovostného režimu.

Rozsah výkonu horáka je 8 až 30 kW, ktorý je možné na-
staviť skokovo po 2 kW.

Horák má z výroby prednastavený rozsah výkonu 14 – 30 kW, 
ktorý je rozdelený do troch stupňov: 1. (14 kW), 2. (22 kW) a 3. 
(30 kW).

Rozsah výkonu je možné meniť v dvoch úrovniach – 8 až 
12 kW a 14 až 30 kW v rozšírenom menu.

Horák sa čistí automaticky po každom dohorení, alebo sa po 
určitom časovom intervale prevádzky, nastavenom užívateľom, 
automaticky vysunie rošt, ktorý sa očistí pohybom proti škrabke. 
Nečistoty ako popol a spekance vypadnú otvorom v rošte.

Teleso horáka, rošt, plech zapaľovača a škrabka sú vyrobené 
z kvalitnej, žiaruvzdornej nehrdzavejúcej ocele.
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UNIVERZÁLNY LIATINOVÝ 
KOTOL NA PEVNÉ PALIVÁ

Liatinový teplovodný kotol na pevné palivá ATTACK  Fd 
je moderný zdroj tepla s novou konštrukciou liatinového 
výmenníka. Predpísaným palivom pre kotol ATTACK Fd je 
čierne uhlie, koks, alebo drevo. Kotol je určený na vykurova-
nie bytov a rodinných domov.

Ku všetkým výkonovým radám je v zmysle požiadavky 
zmeny normy možnosť dokúpenia ponúkaného príslušen-
stva – chladiaci výmenník a bezpečnostný ventil. Pri použití 
paliva koks odporúčame použiť pohyblivý rošt.

pREdNOsTI KOTlA
yy Vysokáyživotnosťyliatinovéhoyvýmenníka,yktorýyjeymimo-

riadneyodolnýyprotiynízkoteplotnejykorózii
yy Minimálnayporuchovosť
yy Účinnosťyažy82y%
yy Širokýyrozsahyvýkonuypodľaypočtuyčlánkov
yy Zárukaynayliatinovéytelesoy5yrokov
yy Spoľahlivosťyregulačnýchya zabezpečovacíchyprvkov
yy Jednoducháyobsluhaya údržba
yy Jednoducháymontážyplášťaykotlaypriymontážiykotlayv kotolni
yy Nízkaynáročnosťynaykomínovýyťah
yy Výhodnéyumiestnenieypriamočinnéhoyregulátorayvýkonu
yy Zväčšenýyprikladacíypriestorypreyprikladanieyväčšíchykusovy

dreva

ROZMERY
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TECHNICKé pARAMETRE
Typ kotla Jednotka Fd15 Fd20 Fd26 Fd32 Fd36 Fd42

Počet článkov ks 3 4 5 6 7 8

Menovitý výkon – koks kW 16,3 22,9 30,9 38,9 39,9 43,9

Spotreba paliva pri menovitom výkone – koks kg/h 3,0 3,7 4,8 5,9 6,66 7,77

Minimálny výkon – koks kW 4,9 6 8 9,5 11 12,5

Spotreba paliva pri minimálnom výkone – koks kg/h 0,76 1,11 1,48 1,76 2,04 2,31

Menovitý výkon – čierne uhlie kW 14,7 20,9 25,6 30,2 34,9 39,5

Spotreba paliva pri menovitom výkone – čierne uhlie kg/h 2,9 3,6 4,6 5,2 6,4 7,5

Minimálny výkon – čierne uhlie kW 7 9 12 15 18 21

Spotreba paliva pri minimálnom výkone – čierne uhlie kg/h 1,2 1,9 2,3 2,6 3,2 3,7

Menovitý výkon – drevo kW 14,7 17,9 23,9 28,9 33,7 36,9

Spotreba paliva pri menovitom výkone – drevo kg/h 3,39 4,85 6,11 7,38 8,65 9,92

Minimálny výkon – drevo kW 4,8 8 10 13 15 17

Spotreba paliva pri minimálnom výkone – drevo kg/h 1,29 2,15 2,52 2,89 3,26 4,63

Objem spaľovacej komory dm3 17 25,5 34 42,5 51 59,5

Objem vody v kotle l 23 27 31 35 39 43

Maximálny prevádzkový tlak MPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Hmotnosť kotla kg 175 210 245 280 315 350

Hĺbka kotla L mm 355 455 555 655 755 855

Výška kotla mm 1 001

Šírka kotla mm 470

Dĺžka spaľovacej komory mm 190 290 390 490 590 690

Šírka spaľovacej komory mm 300

Rozmery plniaceho otvoru (š × v) mm 230×310

Účinnosť % 78 – 82

Skúšobný tlak MPa 0,8

 Pripojenie kúrenárskej vody Js G 2"

 Pripojenie chladiacej sľučky Js G ½" vnútorný závit
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SERVISyKOTLOV
Tel.: 043/400 31 04
Mobil: 0905/410 204
E-mail: servis@attack.sk

 
Tel.: 043/400 31 21
Mobil: 0908/931 322
E-mail: bakalaanton@attack.sk

SERVISNÉyŠKOLENIAy
AyOBJEDNÁVKYyND
Tel.: 043/400 31 07
E-mail: hesova@attack.sk

SLOVENSKÁyREPUBLIKA

ATTACK,ys.r.o.
Dielenská Kružná 5020
038 61 Vrútky
Slovenská republika

Tel: +421 43 4003 101
Fax: +421 43 3241 129
E-mail: kotle@attack.sk
Web: www.attack.sk
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www.attack.sk
Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a technické údaje k vý-
robkom sú len informačné. Aktuálne technické dokumentácie sú k dispozícii na uvedených kontaktoch. Zmena cien a ponuky vyhradená.


