
W W W . A T T A C K . S K

DREVOSPLYŇOVACIE KOTLY
ATTACK® SLX, DPX, DP
STANDARD / PROFI / LAMBDA TOUCH / COMBI PELLET



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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SPLYŇOVACÍ KOTOL 
NA DREVO

Splyňovací kotol ATTACK  slX v modifikáciách  pROFI 
a lAMBdA Touch je určený pre úsporné a ekologicky šetrné 
vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, 
dielní a podobných objektov. Predpísaným palivom pre ko-
tol ATTACK slX je suché drevo, alebo pelety. Pri plnom vy-
užití nakladacej komory drevom je možnosť nepretržitého 
horenia 8 až 12 hodín.

pREdNOsTI KOTlA
yyModernýyayinovatívnyydizajnyekologickéhoykotla
yyVysokoúčinnýyrúrkovýyvýmenníkysyturbulátormiy–y90,3y–y91,8 %
yyŠirokáyvýkonováyškálaykotlay20y–y55ykW
yy2ymodifikáciey–yPROFIyayLAMBDAyTouch
yyČistenieyvýmenníkayturbulátormi,ypohybomypáky
yyNadštandardnýyobjemynakladacejykomoryykotla,yakýynaytrhuy
nenájdete,yody200y–y230yl,yktoráyzabezpečíydlhšiuyvýdržyvyku-
rovaniaynayjednoynaloženieypaliva
yySuchýyplášťyumiestnenýypoyobvodeycelejynakladacejykomoryy–y
zvýšenáyochranayprotiydechtovaniuykomory
yyMožnosťyspaľovaniaymäkkéhoyajytvrdéhoydreva,ydrevenýchybrikiet
yyMožnosťyprikladaťyveľkéykusyydrevay–ydĺžkaykomoryyjey680 mmy
(ody20 kW),yčoyzákazníkoviyšetríyčasypriydeleníydreva,ykedyy
klasickúymetrovicuydelíynaypolmetrovéykusy

yyMinimálneymnožstvoypopola
yyZdokonalenéyspaľovanieyaynižšiayspotrebaydreva
yyKomfortyzákazníka,yprevádzkováyspoľahlivosťyayjednoducháy
obsluhayayúdržba
yyVyrobenýyzoyšpeciálnejykotlovejyoceleyhrúbkyy6ymmypreyzabez-
pečenieydlhejyživotnostiykotla
yyOdťahovýyventilátorypreyrovnomernéyayefektívneyspaľovaniey
a bezprašnúyprevádzku
yyPlynuloymodulovateľnéyotáčkyyventilátora
yyMožnosťyverzieyLAMBDAyTouchy–ynajpokročilejšiaytechnológiay
riadeniayprocesuyspaľovaniaypreydosiahnutieynajlepšíchyhod-
nôtyemisiíyayúčinnosti
yyVyprevedeníypravéyotváranieydvierok
yyAutomatickéyodstavenieykotlaypoyvyhoreníypaliva
yyVybavenýydochladzovacímyokruhomyprotiyprehriatiuyvodyy
v kotle
yyŽiarobetónovéytvarovkyyodolnéydoyteplotyy1 350y°C,yčoyzaru-
čujeynajlepšieyparametreyspaľovania
yyKotolyspĺňaykritériáynajvyššejytriedyypodľayeur.ynormyyEN303-5y
y
y
y

lEGENdA:
1. Teleso kotla
2. Dvierka nakladacej 

komory
3. Dvierka spaľovacej 

komory
4. Primárny vzduch
5. Sekundárny vzduch
6. Krytka čistenia
7. Páka turbulátorov
8. Manometer
9. Regulátor kotla
10. Stúpačka 

11. Dochladzovací okruh
12. Otáčateľný komín
13. Vypúšťací ventil
14. Spiatočka
15. Ventilátor
16. Poistka Lambda
17. Havarijný termostat
18. Hlavný vypínač Lambda
19. Ovládacia skrinka

pOpIs A ROZMERY KOTlA ATTACK slX
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TECHNICKé pARAMETRE
parameter / Typ kotla slX20 slX25 slX30 slX35 slX40 slX45 slX50 slX55
Menovitý výkon kotla kW 20 25 30 35 40 45 50 55
Rozsah výkonu kW 10 – 20 12,5 – 25 15 – 30 17,5 – 35 20 – 40 22,5 – 45 25 – 50 27,5 – 55
Plocha výmenníka m² 2,95 3,32
Objem nakladacej komory dm³ 200 230
Rozmer plniaceho otvoru mm 235×445
Predpísaný ťah komína Pa 23
Predpísaný ťah komína mbar 0,23
Max. pracovný pretlak vody kPa 250
Tlaková strata na strane vody (DT 10K) kPa 1,9 2,1 2,4 2,7 3,9 4,5 5,2 6,1
Tlaková strata na strane vody (DT 20K) kPa 0,8 0,9 1,2 1,6 1,9 2,1 2,4 3,2
Hmotnosť kotla kg 570 650
Priemer odťahového hrdla mm 150
Výška kotla mm 1 472
Šírka kotla mm 703
Hĺbka kotla mm 1 337 1 506
Hĺbka nakladacej komory mm 690 790
Priemer stúpačky „E“ " G 6/4" G 2"
Priemer spiatočky „F“ " G 6/4" G 2"
Stupeň krytia IP 21
Elektrický príkon pri menovitom výkone W 42 78
Elektrický príkon pri minimálnom výkone W 31 52
Elektrický príkon v režime standby W < 15
Účinnosť kotla % 91,8 91,6 90,3 90,3 90,4 90,4 90,3 90,3
Trieda kotla — 5
Teplota spalín pri menovitom výkone °C 165 170 175 180 165 170 170 180
Teplota spalín pri minimálnom výkone °C 130 135 140 145 135 140 140 145
Hmot. prietok spalín pri menovitom výkone kg/s 0,018 0,02 0,021 0,023 0,027 0,029 0,031 0,033
Hmot. prietok spalín pri minimálnom výkone kg/s 0,008 0,011 0,014 0,016 0,017 0,021 0,022 0,023
Max. hladina hluku dB 65
Trieda a typ paliva — A, kusové drevo s relatívnou vlhkosťou 12 % – max. 20 %, ∅ 50 – 150 mm
Priemerná spotreba dreva kg/h 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 11,7 13 14,3
Orientačná spotreba dreva za sezónu — 1 kW = 1 m3

Max. dĺžka polien mm 650 750
Doba horenia pri menovitom výkone * h 8 7,2 6,5 5,8 6 5,1 4,6 4
Objem vody v kotle l 117 136
Doporučený objem akumulačnej nádrže l 1 500 2 000 2 200 2 500 3 000 3 200 3 500 4 000
Napätie V/Hz ~230/50
Rozsah nastavenia teploty vykur. vody °C 65 ÷ 85
Zaťažitelnosť kontaktov regulátora PROFI — 2 A/ ~230 V

* v závislosti od druhu paliva a dokonalosti vyplnenia komory drevom

5emisná
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pOpIs KOTlA ATTACK dpX

SPLYŇOVACÍ KOTOL 
NA DREVO

Splyňovací kotol ATTACK  dpX v modifikáciách sTAN-
dARd,  pROFI,  lAMBdA  a COMBI  pellet je určený pre 
úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, 
chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. 
Predpísaným palivom pre kotol ATTACK dpX je suché drevo, 
alebo pelety. Pri plnom využití nakladacej komory drevom je 
možnosť nepretržitého horenia 8 až 12 hodín.

pREdNOsTI KOTlA
yyVysokoúčinnýyrúrkovýyvýmenníkysyturbulátormiy–y86,5y–y91,3 %
yyRokmiyoverenáykonštrukcia,ytisíckyyspokojnýchyzákazníkov
yyŠirokáyvýkonováyškálaykotlay15y–y80ykWy
yy4ymodifikáciey–ySTANDARD,yPROFI,yLAMBDAyayCOMBIyPellet
yyČistenieyvýmenníkayturbulátormi,ypohybomypáky
yyObjemnáynakladaciaykomoraykotla,yktoráyzabezpečíydlhšiuy
výdržyvykurovaniaynayjednoynaloženieypaliva
yyMožnosťyspaľovaniaymäkkéhoyajytvrdéhoydreva,ydrevenýchybrikiet
yyMožnosťyprikladaťyveľkéykusyydrevay–ydĺžkaykomoryyjey580 mmy
(ody25ykW),yčoyzákazníkoviyšetríyčasypriydeleníydreva,ykedyy
klasickúymetrovicuydelíynaypolmetrovéykusy

yyMinimálneymnožstvoypopola
yyKomfortyzákazníka,yprevádzkováyspoľahlivosťyayjednoducháy
obsluhayayúdržba
yyVyrobenýyzoyšpeciálnejykotlovejyoceleyhrúbkyy6ymmypreyzabez-
pečenieydlhejyživotnostiykotla
yyOdťahovýyventilátorypreyrovnomernéyayefektívneyspaľovaniey
a bezprašnúyprevádzku
yyAutomatickéyovládanieyrozkurovacejyklapkyyspojenéysyotvára-
nímyayzatváranímyprikladacíchydvierok
yyPlynuloymodulovateľnéyotáčkyyventilátoray(modifikáciayPROFI,y
LAMBDA)
yyAutomatickéyodstavenieykotlaypoyvyhoreníypaliva
yyMožnosťyverzieyLAMBDAy–ynajpokročilejšiaytechnológiayriade-
niayprocesuyspaľovaniaypreydosiahnutieyvynikajúcichyhodnôty
emisiíyayúčinnosti
yyVyprevedeníyľavéyajypravéyotváranieydvierok
yyVybavenýydochladzovacímyokruhomyprotiyprehriatiuyvodyyv kotle
yyŽiarobetónovéytvarovkyyodolnéydoyteplotyy1y350y°Cyčoyzaručujey
najlepšieyparametreyspaľovania
yyKotolyspĺňaykritériáynajvyššejytriedyypodľayeurópskejynormyyEN303-5

ROZMERY

lEGENdA:
1. Teleso kotla
2. Horné veko predné
3. Dvierka plniacej komory
4. Dvierka spaľovacej 

komory
5. Odťahový ventilátor
6. Komín
7. Sanie primárneho 

vzduchu
8. Sanie sekund. vzduchu
9. Kotlový termostat
10. Reset – havarijného 

termostatu

11. Spalinový termostat
12. Napúšťací ventil
13. Hlavný vypínač
14. Termomanometer
15. Dochladzovací okruh
16. Veko čistiaceho otvoru
17. Stúpačka
18. Spiatočka
19. Tiahlo komínovej 

klapky
20. Páka turbulátorov
21. Ovládacie panely
22. Elektrická poistka
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TECHNICKé pARAMETRE
parameter Jednotka dpX15 dpX25 dpX30 dpX35 dpX40 dpX45 dpX80

Menovitý výkon (verzia STANDARD) kW 15 25 30 35 40 45 80

Rozsah výkonu (verzia PROFI, verzia LAMBDA) kW 7,5 – 15 12,5 – 25 15 – 30 17,5 – 35 20 – 40 22,5 – 45 32 – 80

Teplovýmenná plocha m2 1,98 2,52 2,78 2,78 3,03 3,03 5,6

Objem nakladacej komory dm3 82 125 158 158 190 190 440

Rozmer prikladacích dvierok mm 235×445 235×445 235×445 235×445 235×445 235×445 292×542

Predpísaný ťah komína Pa 23 23 23 23 23 23 35

Max. pracovný pretlak vody kPa 250 250 250 250 250 250 250

Hmotnosť kotla kg 370 430 460 460 490 490 800

Priemer odťahového hrdla mm 150 150 150 150 150 150 200

Výška kotla „A“ mm 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 575

Šírka kotla „B“ mm 700 700 700 700 700 700 915

Hĺbka kotla „C“ mm 840 1 240 1 340 1 340 1 440 1 440 1 891

Dĺžka nakladacej komory „D“ mm 400 590 690 690 790 790 1 100

Priemer stúpačky " G 6/4" G 2"

Priemer spiatočky " G 6/4" G 2"

Stupeň krytia IP 21

Elektrický príkon W 32 38 48 54 54 78 90

Účinnosť kotla % 91,3 90,4 90,1 90,1 90,2 90,2 86,5

Trieda kotla podľa emisie CO (podľa EN 303-5) – 5

Teplota spalín pri men. výkone °C 170 170 180 180 190 190 204

Hmot. prietok spalín pri men. výkone kg/s 0,019 0,019 0,021 0,021 0,027 0,027 0,045

Maximálna hladina hluku dB 65

Typ paliva – Kusové drevo s relatívnou vlhkosťou 12 % – max. 20 %, ∅ 50 – 150 mm

Priemerná spotreba paliva kgh-1 3,9 6,5 7,8 9,1 10,4 11,75 18,7

Orientačná spotreba na sezónu – 1 kW = 0,9 m3

Max. dĺžka polien mm 350 550 650 650 750 750 1 000

Objem vody v kotle l 80 100 110 110 128 128 250

Doporučovaný objem akumulačnej nádrže l 375 625 750 900 1 000 1 200 2 000

Pripojovacie napätie V/Hz ~230/50

Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody °C 65 – 90

Rozsah nastavenia priestorovej teploty °C 10 – 27

Zaťažitelnosť kontaktov kotlového regulátora (verzia PROFI) – 2 A/230 V

Kotol DPX15 nie je vybavený turbulátormi vo výmenníku.

5emisná
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SPLYŇOVACÍ KOTOL 
NA DREVO

Splyňovací kotol ATTACK dp v modifikáciách sTANdARd 
a pROFI je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykuro-
vanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní 
a podobných objektov. Predpísaným palivom pre kotol 
ATTACK dp je suché drevo, alebo pelety. Pri plnom využití 
nakladacej komory drevom je možnosť nepretržitého hore-
nia 8 až 12 hodín.

pREdNOsTI KOTlA
yy Plochýyrebrovýyvýmenníkykotla
yy Účinnosťykotlay85,3y–y86,2y%
yy Širokáyvýkonováyškálaykotlay25y–y95ykW
yy 2ymodifikáciey–ySTANDARDya PROFI
yy Objemnáynakladaciaykomoraykotla,yktoráyzabezpečíydlhšiuy

výdržyvykurovaniaynayjednoynaloženieypalivay
yy Možnosťyspaľovaniaymäkkéhoyajytvrdéhoydreva,ydrevenýchy

brikiet

yy Možnosťyprikladaťyveľkéykusyydrevay–ydĺžkaykomoryyjey
590 mmy(ody25ykW),yčoyzákazníkoviyšetríyčasypriydeleníydreva,y
kedyyklasickúymetrovicuydelíynaypolmetrovéykusy

yy Minimálneymnožstvoypopola
yy Komfortyzákazníka,yprevádzkováyspoľahlivosťya jednoducháy

obsluhaya údržba
yy Vyrobenýyzoyšpeciálnejykotlovejyoceleyhrúbkyy6ymmypreyzabez-

pečenieydlhejyživotnostiykotla
yy Odťahovýyventilátorypreyrovnomernéya efektívneyspaľovaniey

a bezprašnúyprevádzku
yy Plynuloymodulovateľnéyotáčkyyventilátoray(modifikáciayPROFI)
yy Automatickéyodstavenieykotlaypoyvyhoreníypaliva
yy Vyprevedeníyľavéyajypravéyotváranieydvierok
yy Vybavenýydochladzovacímyokruhomyprotiyprehriatiuyvodyyv kotle
yy Žiarobetónovéytvarovkyyodolnéydoyteplotyy1 350y°C,yčoyzaru-

čujeynajlepšieyparametreyspaľovaniay
y

ROZMERY KOTlA ATTACK dp 25 – 45

ROZMERY KOTlA ATTACK dp 75 ROZMERY KOTlA ATTACK dp 95

pOpIs KOTlA ATTACK dp

lEGENdA:
1. Teleso kotla
2. Horné veko predné
3. Plniace dvierka
4. Dvierka spaľovacej komory

5. Ovládanie klapky odťahu
6. Čistiaci otvor výmenníka
7. Dochladzovací okruh
8. Odťah spalín
9. Odťahový ventilátor

10. Vypúšťací ventil
11. Spiatočka
12. Stúpačka
13. Ovládanie primárneho vzduchu
14. Ovládanie sekundárneho vzduchu

15. Klapka prívodu vzduchu
16. Termostatický regulátor
17. Riadiaca elektronika
18. Združený termomanometer

10
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TECHNICKé pARAMETRE
parameter Jednotka dp25 dp35 dp45 dp75 dp95

Menovitý výkon (verzia STANDARD) kW 25 35 45 75 95

Rozsah výkonu (verzia PROFI) kW 10 – 25 14 – 35 18 – 45 30 – 75 38 – 95

Teplovýmenná plocha m² 1,52 1,74 1,95 3,6 5,6

Objem nakladacej komory dm³ 125 158 190 360 440

Rozmer prikladacích dvierok mm 235×445 235×445 235×445 292×542 292×542

Predpísaný ťah komína Pa 23 23 23 23 25

Max. pracovný pretlak vody kPa 250 250 250 250 250

Tlaková strata na strane vody (DT 10K) kPa 2,1 4,0 6,1 8,8 8,8

Tlaková strata na strane vody (DT 20K) kPa 0,6 0,8 1,1 1,6 1,6

Hmotnosť kotla kg 370 405 430 650 800

Priemer výstupného hrdla spalín mm 150 150 150 219 219

Výška kotla „A“ mm 1 240 1 240 1 240 1 320 1 535

Šírka kotla „B“ mm 700 700 700 750 766

Hĺbka kotla „C“ mm 1 090 1 190 1 295 1 600 1 750

Dĺžka nakladacej komory „D“ mm 590 690 790 1 100 1 100

Priemer stupačky " G 6/4" G 6/4" G 2" G 2" G 2"

Priemer spiatočky " G 6/4" G 6/4" G 2" G 2" G 2"

Stupeň krytia IP 21 21 21 21 21

Elektrický príkon W 38 38 48 54 108

Účinnosť kotla % 85,3 85,3 86 86,2 80,6

Trieda kotla podľa emisie CO (podľa EN 303-5) – 3 3 3 3 3

Teplota spalín pri menovitom výkone °C 230 225 220 262 287

Hmotnostný prietok spalín pri menovitom výkone kg/s 0,019 0,021 0,027 0,045 0,059

Max. hladina hluku dB 65 65 65 65 65

Typ paliva – Kusové drevo s relatívnou vlhkosťou 12 % – max. 20 %, ∅ 50 – 150 mm

Priemerná spotreba dreva kg/h 7,75 9,75 11,75 18,7 29,2

Orientačná spotreba dreva za sezónu – 1 kW = 0,9 m3

Max. dĺžka polien mm 550 650 750 1 000 1 000

Doba prevádzky pri max. výkone h 3 3 3 3 3

Objem vody v kotle l 68 78 87 164 250

Odporúčaný objem akumulačnej nádrže l 625 900 1 200 1 800 2 400

Pripojovacie napätie V / Hz ~ 230 / 50

Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody °C 65 – 90

Rozsah nastavenia priestorovej teploty °C 10 – 27

Zatažiteľnosť kontaktov kotlového regulátora (verzia PROFI) – ~ 230 V / 2 A

3emisná
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ATTACK dpX, dp – sTANdARd

                     

VERZIE REGULÁCIE KOTLOV
ATTACK SLX, DPX A DP

Splyňovacie kotly ATTACK ® sú vybavené tromi typmi regulácie: 
sTANdARd, pROFI a lAMBdA Touch.

ATTACK DPX, DP Standard
Najjednoduchší spôsob regulácie pre nenáročné aplikácie. Ria-

denie spočíva v riadení kotlovej teploty pomocou kotlového ter-
mostatu, a vypnutí ventilátora po dohorení paliva spalinovým ter-
mostatom. Tento regulátor sa odporúča všade tam, kde sa objekty 
nevykurujú pravidelne, ako sú napríklad chaty a podobne.  

Vhodné riešenie pre jednoduchšie systémy z hľadiska regulácie 
v spojitosti s aku nádobami. Dobrá možnosť s nadstavbovým regu-
látor ATTACK Regumax, kde väčšinu regulácie preberá regulátor a 
od kotla sa vyžaduje najjednoduchšia regulácia.

HlAvNé vÝHOdY OvlÁdANIA:
yy Jednoduchosť
yy Vhodnýyproyjednoduchéyaplikácie
yy SystémypreyrozšírenieyMaRyATTACKyREGUMAX

pOpIs:
1.  Reset – ochrana kotla proti prehriatiu (po dosiahnutí vyššej teploty 

ako110 °C dôjde k odpojeniu kotla od elektrickej siete)
2.  poistka – ochrana kotla proti el. skratu
3.  Hlavný vypínač – zapnutie kotla a v prípade potreby umožňuje 

vypnúť cely kotol
4.  spalinový termostat – poklese teploty spalín pod nastavenú hod-

notu dôjde k vypnutiu ventilátora
5.  Kotlový termostat – slúži na nastavenie požadovanej teploty vodyv 

kotle (pri prekročení nastavenej teploty dôjde k vypnutiu ventilátoraa 
kotol pracuje na min. výkon, po poklese nastavenej teploty dôjdek 
opätovnému zapnutiu ventilátora a kotol pracuje na max. výkon).

6.  Termomanometr – ukazuje výstupnú teplotu a aktuálny tlak vykuro-
vacej vody v kotle

ATTACK SLX, DPX, DP PrOFI
ATTACK PROFI, generácie "PID" je pokročilejší regulátor 

vhodný na každodenné vykurovanie, najmä rodinných do-
mov, rôznych prevádzok či iných pravidelne vykurovaných 
objektov. Disponuje PID  riadením otáčok ventilátora, čím 
dokáže precízne riadiť teplotu spalín a tým dosahovať vyni-
kajúcu účinnosť. Okrem samotného kotla dokáže ovládať aj 
dve čerpadlá, a to čerpadlo vykurovacieho okruhu a čerpa-
dlo nabíjania akumulačnej nádrže alebo TÚV. Je mimoriadne 
vhodný pre použitie s akumulačnou nádržou, pretože má v 
sebe integrovanú logiku správneho nabíjania akumulačnej 
nádrže a jej ochrany proti vybitiu energie cez kotol.  Jed-
noduché ovládanie zabezpečuje prehľadný displej s množ-
stvom okamžitých informácií, ako sú kotlová teplota, teplota 
spalín či teplota v akumulačnej nádrže. Samozrejmosťou je 
vysoká spoľahlivosť, dlhá životnosť a automatické odstave-
nie po dohorení paliva.

HlAvNé vÝHOdY OvlÁdANIA:
yy Vylepšenáy elektronikay sy plynulouy PIDy reguláciouy otáčoky

ventilátoraynayzákladeyteplotyyspalín
yy Fuzzyylogicy–yúpravaypracovnéhoycykluyspaľovaniaydrevaydoy

ideálnychypodmienokVyššíyúčinnostykotleyaystabilníyspalování
yy Viaceroy možnostíy riadenia,y vrátaney čerpadlay nabíjaniay

akumulačnejynádrže,yčerpadlaynabíjaniayTÚV,y
yy Možnosťyriadeniaycirkulačnéhoyčerpadlaytermostatom
yy Prehľadnýy displejy zobrazujúciy prevádzkuy jednotlivýchy

prvkov

pOpIs:
1.  0/1 – hlavny vypinač elektroniky
2.  OK – tlačidlo pre potvrdenie parametrov v menu
3.  sTOp – tlačidlo vypnutia kotla a pohybu v menu
4.  sTART – tlačidlo spustenia kotla a pohybu v menu
5.  ventilátor – ikona zobrazujuca prevadzku ventilatora
6.  vodovodní kohútik  – ikona zobrazujuca prevadzku čerpadla nabija-

nia TUV, alebo nabijania akumulačnej nadrže
7.  čerpadlo – ikona zobrazujuca prevadzku cirkulačneho čerpadla 

vykurovacich okruhov
8.  Klúč – ikona zobrazujuca vstup do menu nastaveni
9.  výstražný trojúhelník – ikona zobrazující upozornění na nebezpečný stav
10.  Termostat 
11.  číslice – aktuálna kotlová teplota

ATTACK slX, dpX, dp – pROFI
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pOpIs:
1.  displej

2.  Ovládacie tlačídlo „+“

3.  Ovládacie tlačídlo „−“

4.  Enter

5.  prevádzkový stav kotla

6.  porucha kotla

7.  Havarijný stav kotla

pOpIs:
1.  spustenie / vypnutie kotla

2.  Záznam porúch

3.  čištenie výmenníka

4.  servisné menu

5.  Nastavenia kotla

6.  Informačné menu

7.  Teplota kotle

8.  Teplota spalín

9.  výkon ventilátora

10. Konektor usB

                  

ATTACK dpX – lAMBdA

ATTACK dpX – lAMBdA

ATTACK DPX LaMBda
Je najpokročilejším regulátorom, ktorý vďaka precíznemu 

riadeniu spaľovacieho procesu umožňuje kotlu dosaho-
vať vysokú účinnosť, nízke emisie a nízku spotrebu dreva. 
Spaľovací proces je riadený reguláciou na základe meraní 
Lambda sondy podobne ako je to pri automobiloch, ktorá 
potom ovláda servomotory primárneho a sekundárneho 
vzduchu, čím optimalizuje spaľovaciu zmes. Oproti regulá-
toru PROFI dosahuje približne 1,5% vyššiu účinnosť, výho-
dou je však hlavne rýchlejšie rozkurovanie, presné riadenie 
spaľovacieho procesu, schopnosť udržať si uhlíky pre ďalšie 
rozkúrenie po dobu cca 12 hodín, pri prehriatí kotla dokáže 
výrazne efektívnejšie znížiť svoj výkon ako pri PROFI. Doko-
nalejší spaľovací proces významne predlžuje životnosť kotla.

HlAvNé vÝHOdY OvlÁdANIA:
yy Dokonaléyriadenieyspaľovaciehoyprocesuypomocouylambday

sondy
yy Plynuláyreguláciayvýkonuyayteplotyyspalín
yy Rýchleyrozkurovanie,ydlhéyudržiavanieyuhlíkovypreyďalšiey

rozkúrenie
yy Ochranayprotiyvybíjaniuyakumulačnejynádrže

ATTACK SLX LaMBda touch
Má všetky výhody regulátora ATTACK LAMBDA, je však 

navyše vybavený dotykovým XY“ palcovým displejom, pre-
hľadne zobrazujúcim potrebné informácie. Tento regulátor 
je pripojiteľný aj k internetu, čím je možné ho riadiť a skon-
trolovať stav či prevádzku kotla aj vzdialene napríklad z PC 
alebo smartphonu. Obrovskou výhodou je tiež možnosť zak-
tualizovať verziu softvéru, čím je možné si aj po rokoch po 
zakúpení kotla aktualizovať softvér kotla podľa najnovších 
trendov z oblasti spaľovania dreva. ATTACK Lambda Touch 
dokáže navyše riadiť aj automatické čistenie rúr výmenníka 
mimoriadne silným motorom, čím výrazne zjednodušuje 
jeho obsluhu. Regulátor okrem kotla umožňuje nabíjanie 
akumulačnej nádrže čerpadlom, a po zakúpení rozširujú-
cich modulov môže ovládať aj 2 zmiešavacie okruhy, nádrž 
na TÚV, solárne panely či zopnúť do prevádzky automatický 
kotol po spotrebovaní tepla z akumulačnej nádrže.

HlAvNé vÝHOdY OvlÁdANIA:
yy Elektronikaysyprehľadnýmydotykovýmydisplejom
yy Dokonaléy riadeniey spaľovaciehoy procesuy pomocouy lambday

sondy
yy Plynuláyreguláciayvýkonuyayteplotyyspalín
yy Rýchleyrozkurovanie,ydlhéyudržiavanieyuhlíkovypreyďalšiey

rozkúrenie
yy Ochranayprotiyvybíjaniuyakumulačnejynádrže
yy Automatickéyčistenieyrúryvýmenníkaypomocouyrobustnéhoy

motora
yy MožnosťyovládaniaycezyinternetyaySmartphone
yy MožnosťyrozšíreniayprídavnýmiymodulmiyayovládanieyTÚV,y

MIX1,yMIX2,ysoláryaypod.
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MODELOVÁ RADA 7000, 6000, 5000



KOMBINOVANÝ KOTOL  
NA DREVO A PELETY

Teplovodný kotol na drevo a pelety ATTACK dpX COMBI 
pellet je moderný zdroj tepla s novou konštrukciou výmen-
níka, kde je predpísaným palivom drevo a drevné pelety. Je 
to pokročilé riešenie poskytujúce zvýšený komfort vďaka 
plne automatickému horáku na pelety jednoducho zabu-
dovateľnom do kotla a výhodu najlacnejšej tepelnej energie 
vyrobenej z dreva v splyňovacom kotle.

S možnosťou nastavenia výkonu horáka s automatickým 
čistením roštu, automatickým štartom a ukončením procesu 
horenia do oceľového telesa DPX vzniká kombinovaný kotol 
na pevné palivo a peletky.

Ovládanie kotla je tvorené regulátorom pROFI „pId“ a elek-
tronikou pre horák. Riešenie poskytuje možnosť výberu medzi 
dvoma horákmi s výkonmi 8 – 30 kW a 15 – 50 kW.

pREdNOsTI KOTlA
yy Kotolyumožňujeyprevádzkuynaydrevoya plneyautomatickúy

prevádzkuyna pelety
yy Možnosťyspaľovaniaydrevaya peliet
yy Možnosťyjednoduchéhoyzasunutiayhorákaydoykotlaypomocouy

pantografuya týmymožnáyzmenaypaliva
yy Vysokoúčinnýyrúrkovýyvýmenník
yy Vysokáyúčinnosťyspaľovaniayažy90 %
yy Objemnáynakladaciaykomoraykotla,yktoráyzabezpečíydlhšiuy

výdržyvykurovaniaynayjednoynaloženieypaliva
yy Komfortyzákazníka,yprevádzkováyspoľahlivosťya jednoducháy

obsluhaya údržba
yy Vyrobenýyzoyšpeciálnejykotlovejyoceleyhrúbkyy6 mmypreyzabez-

pečenieydlhejyživotnostiykotla
yy Kotolyjeyvybavenýyhorákomyz nerezovejyoceleynajvyššejykvalityy

s automatickýmyčistením
yy Zníženéyprevádzkovéynákladyynaysezónuyvďakaymožnostiy

kombinácieypalív
yy Možnosťykrokovejymodulácieyvýkonuyhorákaypodľaytypuyhoráka
yy Plneyautomatickáyprevádzkayhoráka
yy Kompaktnýydizajn,yjednoduchéyovládanie,yzobrazovaniey

informáciíynayLCD
yy Automatickéyčistenieyroštuynastaviteľnéyv závislostiyodykvalityy

použitýchypeliet
yy Automatickýyštartya ukončenieyprocesuyhoreniaypriyspaľovaníy

peliet
yy Presnéymeranieyintenzityyplameňayprostredníctvomyfoto-

bunkyyv režimeykotlaynaypelety
yy Možnosťynastaveniayvýkonuyhorákayv rozsahuy8 – 30 kWy

a 15 – 50 kWypodľaytypuypoužívanéhoyhoráka
yy Možnosťypripojeniayexternéhoysnímačaydoyakumulačnejynádrže
yy Riadenieyprevádzkyyhorákayprostredníctvomyizbovéhoytermo-

statu,yaleboyteplotnejysondy
yy Možnosťyspaľovaniaydrevnýchypelietypriemerovy6 – 8 mm,y

dĺžkyyažy35 mm
yy Možnosťykorekcieyspaľovaniayv závislostiyodypoužitéhoypaliva
yy Požiadavkaynaynízkyyprevádzkovýypodtlakyv spaľovacejykomore
yy Viacjazyčnéymenu,ymožnosťynastaveniayširokejyškályyparametrov
yy Dochladzovacíyokruh
yy Zobrazovanieyprevádzkovýchystavov
yy Diagnostikayporúch

MOdIFIKÁCIE KOTlA
 y attaCK dPX 25 – 50 COMBI Pellet

KOMBINOvANÝ KOTOl  
ATTACK dpX 15 – 50 COMBI pEllET 
OBsAHuJE:

 y drevosplyňovací kotol attaCK dPX
 y Horák attaCK PELLEt BUrnEr automatic 8 – 30 kW, 

alebo horák attaCK PELLEt BUrnEr automatic 15 
– 50 kW

 y dvierka dPX pre horák, pantrografový set (konzola, 
ramená a dvierka)

INŠTAlÁCIA dYMOvOdu

Dymovod u kotlov 
SLX, DPX a DPX 
COMBI Pellet je 
možné otočením 
príruby o 180° orien-
tovať horizontálne, 
alebo vertikálne.
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pAlIvO
Horák je určený a certifikovaný pre spaľovanie drevných 

peliet s priemerom 6  –  8  mm a dĺžky až 35  mm. Pri zmene 
podávača paliva spaľuje rôzne kôstky ovocia aj pomleté oli-
vové kôstky do max. veľkosti broskyňových kôstok. Prípadné 
prestavby vopred konzultovať s výrobcom.

TECHN. dATEN
	 	 	 	 ATTACK PELLET BURNER 8 – 30 kW

	 	 	 	 ATTACK PELLET BURNER 15 – 50 kW

TECHNIsCHE pARAMETER
parameter pElH30A pElH50A

Vorgeschriebener 
Brennstoff Holzpellets ∅ 6–8 mm, l = 35 mm max.

Betriebsart 8–12 kW, 14–30 kW 15–50 kW

Leistungsbereich 8–30 kW, Schnitten von 
2 kW

15–50 kW, Schritten 
von 2 kW

Spannung/Frequenz ~230 V/50 Hz

Elektrische Sicherung 10 A

Masse 22 kg 33 kg

TABuľKA pOlOžIEK pRísluŠENsTvA
Názov

Horák ATTACK PELLET BURNER Automatic 8 – 30 kW

Horák ATTACK PELLET BURNER Automatic 15 – 50 kW

Dvierka DPX pre horáky PELH30A a PELH50A

Pantografový set pre PELH30A

Pantografovy set pre PELH50A

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

Zásobník peliet 500 l

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTLY
ATTACK pEllET BuRNER Automatic sú plne automatické 

nerezové horáky na drevné pelety s možnosťou nastavenia 
výkonu v rozsahu 8 – 30 kW a 15 – 50 kW s automatickým 
čistením roštu, automatickým zapaľovaním, kontrolovaným 
štartom a riadeným procesom horenia.

pREdNOsTI HORÁKA
yy Plneyautomatickáyprevádzkayhoráka
yy Kompaktnýydizajn,yjednoduchéyovládanie,yzobrazovanieyinformáciíy

nayLCD
yy Automatickéyčistenieyroštuynastaviteľnéyv závislostiyodykvalityy

použitýchypeliet
yy Automatickýyštartya ukončenieyprocesuyhorenia
yy Presnéymeranieyintenzityyplameňayprostredníctvomyfotobunky
yy Možnosťynastaveniayvýkonuyv rozsahuy8y–y30ykWyaleboy15 – 50 kW
yy Možnosťypripojeniayexternéhoysnímačaydoyakumulačnejynádrže
yy Riadenieyprevádzkyyhorákayprostredníctvomyizbovéhoytermostatu,y

aleboyteplotnejysondy
yy Vysokáyúčinnosťyspaľovaniaya nízkeyprevádzkovéyemisie
yy Možnosťyspaľovaniaydrevnýchypelietypriemerovy6y–y8ymm,ydĺžkyyažy35 mm
yy Možnosťykorekcieyspaľovaniayv závislostiyodypoužitéhoypaliva
yy Kvalitnáynerezováyoceľyspaľovacejykomoryya roštuyhoráka
yy Možnosťypripojeniayrôznychydĺžokypodávačovypaliva
yy Zabezpečovacieyprvkyyzabraňujúceyspätnémuyhoreniu,y4-násobnéy

istenieyprotiyprehriatiuy–yhavarijný,ykotlový,yspalinovýytermostaty
a dochladzovacíyokruh

yy Požiadavkaynaynízkyyprevádzkovýypodtlakyv spaľovacejykomore
yy Viacjazyčnéymenu,ymožnosťynastaveniayširokejyškályyparametrov
yy Zobrazovanieyprevádzkovýchystavov
yy Diagnostikayporúch

pOpIs
Nerezový horák ATTACK® je založený na princípe pada-

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

Horák pracuje v plne automatickom režime počnúc vy-
hodnotením potreby dodávky tepla, dodávkou paliva, elek-
trickým zapálením, rozhorením, horením, vypnutím, doho-
rením, čistením a prechodom do pohotovostného režimu.

Horák ATTACK pEllET BuRNER Automatic 8 – 30 kW 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 ATTACK pEllET BuRNER Automatic 15 – 50 kW 
má rozsah výkonu 15 – 50 kW, ktorý je rozdelený do troch 
stupňov: 1. (15 kW), 2. (32 kW) a 3. (50 kW). Rozsah výkonu 
oboch horákov je možné nastaviť skokovo po 2 kW.

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

Teleso horáka, rošt, plech zapaľovača a škrabka sú vyro-
bené z kvalitnej žiaruvzdornej nehrdzavejúcej ocele.
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PRÍSLUŠENSTVO K ATTACK DPX
MODELOVÁ RADA 6000



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.


