


KOTOL SO ŠNEKOVÝM  PODÁVAČOM  NA  EKO- HRÁŠOK, PELETY, KUSOVE 
DREVO A UHLIE 

Vulcanus TRIO od firmy PFH s.r.o. 
 
Oceľový teplovodný kotol s automatickým podávaním paliva Vulcanus Trio, je najmodernejšie riešenie v oblasti výhrevnej techniky na pevné 
palivá. Je vynikajúci zdroj tepla pre vykurovanie rodinných domov, dielní, verejných budov atď. Spĺňa očakávania používateľov 
očakávajúcich od moderného kotla minimum údržby, vysoký komfort obsluhy a nízke prevádzkové náklady. Konštrukcia kotla zaisťuje 
vysokú účinnosť spaľovania a minimalizuje straty tepla do komína. Vďaka šnekovému podávaču paliva, fúkaciemu ventilátoru, horáku 
spaľujúcemu uhlie, pelety odpovedajúcej granulácii a mikroprocesorom riadeného regulátora je funkčnosť celého systému plne automatická, 
úplne bezpečná a nevyžaduje časté podpaľovanie. Vysokokapacitný zásobník paliva zabezpečuje nepretržitú prevádzku bez nutnosti 
doplnenia uhlia po dobu 3 - 5 dní.  
Kotol je vybavený funkciou individual fuzzy logic a horákom s možnosťou priameho fúkania vzduchu do ohniskovej komory. Vďaka tomu 
môže spaľovanie prebiehať optimálnym spôsobom a tým chrániť životné prostredie a znižovať spotrebu paliva. 
Charakteristickým rysom kotlov Vulcanus Trio sú tiež nízke emisie prachu a škodlivých emisií. Sú oveľa menšie, než sú limity pre skupinu 
kotlov na tuhé palivá. 
V kotloch Vulcanus Trio je použitá riadiaca jednotka  ecoMAX  800R2 s ekvitermickým riadením a pokročilými funkciami umožňuje 
štandardne pripojiť ku kotlu a obsluhovať  tri okruhy s jedným obehovým čerpadlom (podlahové vykurovanie, radiátory, bojler). V prípade 
potreby je možné rozšíriť riadiacu jednotku tromi prídavnými modulmi, čím je možné riadiť až tri ďalšie nezávislé okruhy. 
Riadiaca jednotka ecoMAX 800R2 môže v prípade potreby spolupracovať s izbovým termostatom (ecoSter 200  & ecoSter Touch), alebo byť 
rozšírená GSM modulom, čo umožňuje jej vzdialené riadenie. 
V prípade nutnosti v manuálnom režime (po vložení liatinového roštu) môže kotol spaľovať kusové drevo, uhlie a brikety. 
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. 
                       1 – Popolník        - Ekologický  

 2 – Tepelná izolácia      - Vyrobený z najkvalitnejších materiálov 
 3 – Horák         - Bezpečná a ekonomická prevádzka 
 4 – Vodný plášť       - Plynulo regulovateľný výkon horáka 
 5 – Dymový vývod      - Vybavený mikroprocesorovým regulátorom 
 6 – Prepážky        - Zásobník paliva so zväčšeným objemom 
 7 – Riadiaca jednotka     - Náter práškovou farbou 
 8 – Čistiace dvierka      - Moderný a ergonomický vzhľad 
 9 – Predný kryt       - Výborná tepelná izolácia 
10 – Páleniskové dvierka     - Vysoká kvalita spracovania 
11 – Deflektor        - Nožičky s regulovateľnou výškou 
12 – Popolníkové dvierka     - Pripravený k spolupráci s výmenníkom teplej 
13 – Kryt zásobníka paliva       úžitkovej vody 
14 – Zásobník paliva 
15 – Šnekový podávač 
16 – Motor s prevodovkou 
17 – Fúkací ventilátor 

           
  

Popis Jednotka Výkon kotla [ kW ] 
18 25 35 50 

Rozsah tepelného výkonu kW 12-20 17-28 24-38 39-55 
Účinnosť % 82-90 
Max. teplota vody na výstupe z kotla ºC 85 
Max. tlak vody v kotle MPa 0,2 
Požadovaný ťah komína Pa 20-30 
Výstup z kotla (Kz) R”  1 1/2 
Vstup do kotla (Kp) R” 1 1/2 
Vypúšťací výstup (Ks) R”  3/4 
Priemer komínovej rúry mm Ø150 Ø200 
Kapacita kotlovej vody l 80 122 177 235 
Kapacita zásobníka paliva dm3 135 190 245 
Hmotnosť kotla (bez vody) kg 353 (384*) 412 (446*) 476 (516*) 538 (592*) 
Elektrické napätie V / Hz ~230/50 
Rozmer A mm 630 800 
Rozmer B  mm 1280 1450 
Rozmer C mm 440 590 
Rozmer D mm 1085 1145 
Rozmer E mm 1250 1310 
Rozmer H  mm 1280 1340 
Rozmer L  mm 680 830 1030 
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 - Počet dní závisí na tepelnom zaťažení kotla 
 - Pri použití paliva zodpovedajúcej kvality                                                                                                                                                                                                                                                            
       

Predmier 80, 01351 Predmier, tel.: 00421 911 429295, fax.: 00421 41 5521441, e-mail: pfhsro@pfhsro.eu 

Odporúčané parametre uhlia nevyhnutné pre 
správnu funkciu kotla 

Granulácia: 5 – 25 mm 

Vlhkosť max 15 % 

Obsah popola: 4 – 8% 

Teplota topenia popola pov. 1150ºC 

Obsah drte max 10 % 
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