
LESNO UPLINJEVALNI KOTLI
ATTACK® SLX
PROFI

KRMILNIK
Lesno uplinjevalni kotel ATTACK SLX s krmilnikom 
PROFI razpolaga z napredno regulacijo, ki zahvaljujoč 
natančnemu nadzoru procesa izgorevanja, omogoča 
visoko učinkovitost, nizke emisije in nizko porabo 
kuriva. Kotlovska regulacija ponuja visok nivo udobja 
z možnostjo modulacije in povezavo elementov za 
kontrolo in nadzor. Krmilnik krmili delovanje kotla na 
osnovi kotlovske in dimne temperature. Krmilnik poizkuša 
doseči zahtevano kotlovsko temperaturo z nastavljeno 
temperaturo dimnih plinov, ki je nadzorovana s 
spreminjanjem vrtljajev ventilatorja. Na ta način krmilnik 
zagotovi, da bo kotlovska temperatura dosežena z čim 
višjim izkoristkom. Če se temperatura kotla približuje 
nastavljeni vrednosti, krmilnik modulira izhodno moč 
kotla. Ko je dosežena nastavljena temperatura kotla 
krmilnik izključi ventilator.
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OSNOVNI OPIS KRMILNIKA
1. glavno stikalo
2. simbol za temperaturo tople sanitarne vode
3. simbol za temperaturo hranilnika
4. simbol za temperaturo dimnih plinov
5. simbol za trenutno temperaturo kotla 
6. izmerjena temperatura kotla (ali temperatura tople sanit. 

vode, dimnih plinov, itd.)
7. simbol za način delovanja kotla
8. gumb za nastavitev temperature kotla
9. gumb za vstop v meni z informacijami, servisni meni, in 

potrditev parametrov
10. simbol za delovanje ventilatorja
11. delovanje črpalke tople sanitarne vode  ali črpalke hranilnika
12. simbol za delovanje ogrevalne črpalke sistema
13. simbol za vstop v servisni meni
14. simbol za pregrevanje ali poškodovana tipala
15. simbol za vključen sobni termostat
16. gumb za zaustavitev kotla ali za pomik nazj v meniju
17. gumb za zagon kotla ali za pomik neprej v meniju

GLAVNE PREDNOSTI KRMILNIKA
Napredna PID regulacija dimnega ventilatorja  •
glede na temperaturo dimnih plinov,
”FUUZY Logic” - Prilagoditev delovnega cikla  •
izgorevanja lesa v idealnih pogojih,
Izboljšan izkoristek kotla in stabilnosti  •
zgorevanja.
Dobro berljiv LED zaslon s simboli delovanja. •
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LESNO UPLINJEVALNI 
KOTLI
Ekološki lesno uplinjevalni kotli za segrevanje vode 
ATTACK SLX so izdelani za gospodarno in ekološko 
ogrevanje družinskih hiš, koč, manjših proizvodnih 
obratov, delavnic in podobnih objektov. Kotli so izdelani 
za kurjenje biomase. Uporabi se lahko kvaliteten suh les. 
Za zgorevanje so primerna tudi debelejša polena, tako se 
zaradi velike nalagalne odprtine in polnilnega prostora za 
gorivo izognete pripravi goriva na manjše kose. Osnova 
kotlov ATTACK SLX je vodno hlajeno telo, izdelano 
iz specialne kotlovske pločevine debeline 6 mm. Vse 
toplotno izmenjevalne površine so enostavno dostopne, 
kar olajša čiščenje kotla. Kotel za odsesavanje dimnih 
plinov uporablja vlečni ventilator, ki je nameščen na zadnji 
strani.

GLAVNE PREDNOSTI
Moderen inovativen design kotlov• 
Visoko zmogljiv cevni izmenjevalnik ˝dimni plini-• 
ogrevalna voda˝ s turbolatorji
Široka paleta kotlov 20 - 55 kW• 
Visoka učinkovitost zgorevanja, izkoristek 90,3-91,8%• 

Velik polnilni prostor za gorivo omogoča kurjenje večjih • 
kosov lesa - dolžina prostora je 690 mm, kar omogoča 
nalaganje pol meterskih polen
Edinstven polnilni prostor za gorivo: 166 - 194 l • 
zagotavlja daljše delovanje kotla pri enemu polnjenju
Široka nakladalna odprtina• 
Majhna poraba kuriva• 
Minimalna količina pepela• 
Nastavljiva smer dimnika, navzgor ali nazaj• 
Kotel je opremljen s sistemom za ročno čiščenje čiščenje • 
turbolatorjev => stalna visoka učinkovitost delovanja = 
nižji obratovalni stroški in varčevanje z gorivom
Zahvaljujoč stranskim zaščitam, suha zgorevalna • 
komora z večjo zaščito pred nabiranjem katrana 
Enostavno čiščenje• 
Sesalni ventilator zagotavlja stalno in učinkovito • 
izgorevanje in delovanje
Samodejna zaustavitev ob pomanjkanju goriva• 
Kotel je opremljen s hladilno zanko, ki preprečuje • 
pregrevanje vode v kotlu
Posebno visoko kvalitetno kotlovsko jeklo debeline 6 • 
mm
Ognjevzdržni šamotni vložek, odporen na visoke • 
temperature 1350°C
Kotli izpolnjujejo kriterije najvišjega razreda po EN 303-• 
5 normi 

OPIS IN DIMENZIJE 

Telo kotla1. 
Vrata polnilnega prostora2. 
Vrata zgorevalne komore3. 
Vstop primarnega zraka4. 
Vstop sekundarnega 5. 
zraka
Stranska čistilna odprtina6. 
Vzvod čiščenja 7. 
turbolatorjev
Termo manometer8. 
Krmilnik PROFI PID9. 
Tlačni vod10. 

Varnostna hladilna zanka11. 
Dimnik (odvod nazaj/12. 
navzgor)
Polnilno/praznilni ventil13. 
Povratni vod14. 
Sesalni ventilator 15. 
izgorevalnih plinov
Cevna električna 16. 
varovalka
Varnostni termostat z 17. 
ročno ponastavitvijo
Glavno stikalo18. 

LEGENDA

PROFIPROFI

TEHNIČNI PODATKI
SLX 20 SLX 25 SLX 30 SLX 35 SLX 40 SLX 45 SLX 50 SLX 55

Nazivna moč kW 20 25 30 35 40 45 50 55
Območje delovanja kW 10 - 20 12,5 - 25 15 - 30 17,5 - 35 20 - 40 22,5 - 45 25 - 50 27,5 - 55
Površina izmenjave m2 2,95 3,32
Volumen kurišča dm3 166 194
Odprtina kurišča mm 235 × 445
Predpisan vlek dimnika Pa 23
Najvišji tlak delovanja kPa 250
Padec tlaka vode (ΔT 10K) kPa 1,9 2,1 2,4 2,7 3,9 4,5 5,2 6,1
Padec tlaka vode (ΔT 20K) kPa 0,8 0,9 1,2 1,6 1,9 2,1 2,4 3,2
Teža kg 570 650
Premer dimniškega priključka mm 150
Višina mm 1472
Širina mm 703
Globina C mm 1337 1506
Globina izgorevalne komore mm 690 790
Dvižni vod E mm G 6/4” G 2”
Povratni vod F mm G 6/4” G 2”
Razred električne zaščite IP 21
Vložena električna moč pri nazivni moči W 42 78
Vložena električna moč pri najmanjši moči W 31 52
Vložena električna moč pri načinu ”Stand by” W < 15
Izkoristek % 91,8 91,6 30,3 90,3 90,4 90,4 90,3 90,3
Razred po EN303:5 5
Temp. gorilnih plinov pri nazivni moči °C 165 170 175 180 165 170 170 180
Temp. gorilnih plinov pri najmanjši moči °C 130 135 140 145 135 140 140 145
Pretok gorilnih plinov pri nazivni moči kg/s 0,018 0,020 0,021 0,023 0,027 0,029 0,031 0,033
Pretok gorilnih plinov pri najmanjši moči kg/s 0,008 0,011 0,014 0,016 0,017 0,021 0,022 0,023
Maksimalna hrupnost dB 65
Razred in tip goriva A, Les z vsebnostjo vlage od 12% do največ 20% premera ø50 - 150 mm
Povprečna poraba goriva kgh-1 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 11,7 13 14,3
Povprečna sezonska poraba - 1kW = 1m3

Maksimalna dolžina polen mm 650 750
Zgorevalni čas pri nominalni moči* h 8 7,2 6,5 5,8 6 5,1 4,6 4
Vsebnost vode l 117 136
Priporočan volumen hranilnika l 1500 2000 2200 2500 3000 3200 3500 4000
Električni priklop V/Hz ~ 230/50
Nastavitve temperatue vode v kotlu °C 65 ÷ 85

*Odvisno od uporabljenega tipa goriva in popolnosti zlaganja goriva v polnilni prostor.
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