Oferta dla klienta ECO-QUENTIN na zrębkę 22KW i 40kW
Obowiązuje od dnia 13.02.2020
Kotły ECO-QUENTIN
Wszystkie kotły posiadają wyposażenie opisane
poniżej i dostarczone są w stanie gotowym do
instalacji. Dla pracy kotła w układnie zamkniętym
instalacji C.O., wymagane jest zastosowanie
wężownicy schładzającej i zaworu termicznego
(opcja). Składając zamówienie należy określić
stronę montażu zasobnika (prawy/lewy).

(na ofercie przedstawiony jest „kocioł prawy”)

Standardowa konfiguracja kotła zawiera :
-wymiennik ciepła z płaszczem wodnym
-podajnik z zasobnikiem 320 litrów zapalarkę automatyczną
-wkład ceramiczny szamotowy w palenisku
(katalizator)
-sterownik elektroniczny kotła
-regulator pokojowy bezprzewodowy
Dostępne są również opcje dodatkowe:

-bramkę internetową z aplikacji na smartfona
(regulacja temperatury, harmonogram pracy)

-Pełny internetowy controler-UMI1
-Wężownica schładzająca
-zawór termiczny 95⁰C do wężownicy

Gwarancja – 5 lat na kocioł i 2 lata na sterownik

-wentylator wyciągowy
-próbka paliwa (wzór-3 worki)

CENNIK ECO-QUENTIN 22KW i 40kW z płaszczem wodnym

Kocioł ECO-QUENTIN 22 KW Z PŁASZCZEM WODNYM

Cena detaliczna netto

15 161,13 zł

Cena detaliczna brutto (z VAT 23%)

18 648,19 zł

Cena detaliczna brutto (z VAT 8%)

16 374,02 zł

Kocioł ECO-QUENTIN 40 KW Z PŁASZCZEM WODNYM
Cena detaliczna netto

26 305,60zł

Cena detaliczna brutto (z VAT 8%)

28 410,05zł

Cena detaliczna brutto (z VAT 23%)

32 355,89zł

CENNIK OPCJI DODATKOWYCH

NETTO

BRUTTO

745,00zł

916,35

WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA

520,00

639,60

ZAWÓR TERMICZNY 95⁰C DO WĘŻOWNICY

250,00

307,50

PEŁNY INTERENTOWY CONTROLER-UMI1

Wężownica schładzająca

Zawór termiczny

Pełny interentowy
kontroler-UMI1

Dane Techniczne Kotła ECO-QUENTIN 22KW i 40kW z płaszczem wodnym.
Wymiary kotła

a

c
b
Wymiary kotła 22 KW

Jednostka miar

Wymiar „a”

mm

1380

Wymiar „b”

mm

1510

Wymiar „c”

mm

900

Wymiary czopucha

Jednostka miar

Długość

mm

263,19

Szerokość

mm

159 ø

Wymiary kotła 40 KW

Jednostka miar

Wymiar „a”

mm

1550

Wymiar „b”

mm

1900

Wymiar „c”

mm

1130

Wymiary czopucha

Jednostka miar

Długość

mm

230

Szerokość

mm

200 ø

PARAMETRY

ELEMENTY KOTŁA

1

Komora paleniska

2

Katalizator ceramiczny

3

Zasobnik

4

Sterownik

5

Dmuchawa

6

System gaśniczy (strażak)

7

Popielnik

Wyposażenie
Kocioł w standardzie wyposażony jest bezprzewodowy termostat pokojowy oraz moduł internetowy który może
działać bezprzewodowo lub Ethernet. Moduł interenetowy umożliwia podgląd parametrów pracy kotła za pomocą
komputera lub smartfona

Sterownik RK-2006SGT
Kocioł wyposażony jest również w elektroniczny sterownik, odpowiedzialny za prawidłowa pracę kotła i utrzymanie
zadanej temperatury poprzez odpowiednie dozowanie ilości paliwa oraz powietrza do części palnika w której zachodzi
spalanie. Sterownik może współpracować z regulatorem pokojowym. Ustawienia fabryczne są dobrane do specyfikacji
kotła, jednak każdy sterownik powinien jednak być indywidualnie dostosowany do własnych potrzeb.

1.
2.
3.
4.

wyświetlacz,

przycisk ustawienia przerwy pracy podajnika,
przycisk ręcznego podawania paliwa,

gałka termostatu kotła i ustawiania
parametrów zawierającą przycisk OK
zatwierdzający zmiany.
5. przycisk MENU, przycisk START/STOP oraz
kasowania alarmów umożliwiający także
uruchomienie zapalania paliwa.

GWARANCJA:
•

Wymiennik ciepła- szczelność kotła – 5 lat

•

Sterownik elektroniczny kotła, sterowanie pokojowe – 2 lata

UWAGA !
Pomiar ciągu kominowego powinien wynosić
10-17 Pa.

