Kompetencja w spalaniu paliw sta³ych

FKU - solidny kocio³
na paliwa sta³e
FKU - optymalne rozwi¹zanie
do spalania paliw sta³ych
Zakres mocy
od 12,7 do 32,6 kW

Przedstawiciel w Polsce

www.bado.com.pl

Ciep³o w perfekcji

Najlepszy z mo¿liwych
FKU - prosto, efektywnie i niezawodnie
Je¿eli myœl¹ Pañstwo o kosztach ogrzewania, ceni¹ sobie czas, komfort oraz w³asn¹ wygodê, kocio³ FKU jest idealnym rozwi¹zaniem, spe³niaj¹cym wszystkie owe wymagania.
Dziesi¹tki lat doœwiadczeñ w produkcji kot³ów na paliwa sta³e zosta³y zebrane i wykorzystane, czego efektem jest
kocio³ FKU - solidne rozwi¹zanie, przekonuj¹ce swoich Nabywców funkcjonalnoœci¹ i wydajnoœci¹ oraz cechuj¹ce siê
mnóstwem zalet:

Prostota i wygoda obs³ugi:
- du¿e drzwi komory za³adowczej u³atwiaj¹ce
za³adunek oraz czyszczenie.
- du¿a komora za³adowcza w celu utrzymania du¿ej
sta³opalnoœci.
- klapa rozpalania umieszczona w przedniej czêœci
kot³a.
Ekonomia i wydajnoœæ:
- korzystny stosunek ceny do jakoœci - w standardzie spirala ch³odz¹ca, bezpr¹dowy termostat
minimum, regulator ci¹gu, popielnik, termometr
kot³owy oraz zestaw pogrzebaczy i narzêdzi
do czyszczenia.
- du¿y wymiennik ciep³a i niezwykle efektywne prowadzenie spalin umo¿liwiaj¹ efektywne
wykorzystanie paliwa.

Niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo:
- strze¿ona i opantentowana przez firmê Windhager
technologia produkcji kot³ów na paliwa sta³e
o naturalnym ci¹gu.
- solidne wykonanie z odpornym na zu¿ycie, wodnym rusztem.
- 3 lata pe³nej gwarancji i 15 lat gwarancji
dostêpnoœci czêœci zamiennych.

Ekonomia dzia³ania oraz ekologia s¹ czynnikami, które dla wielu staj¹ siê
bezpoœrednim impulsem do zakupu.
2

Elastycznoœæ zastosowania
Kocio³ FKU mo¿e byæ opalany ró¿nego rodzaju paliwami sta³ymi jak drewno, wêgiel, czy koks. Jest idealnym rozwi¹zaniem dla osób stosuj¹cych tego typu paliwa, jak równie¿ jako kocio³ alternatywny w kot³owniach gazowych,
czy olejowych.

Grzejniki i inne
odbiorniki ciep³a
JetWIN/EcoWIN
do FKU - ergonomiczna
kombinacja pomiêdzy
paliwami sta³ymi
a olejem opa³owym.
AquaWIN
Bojler na ciep³¹ wodê
Dostêpny równie¿ z przy³¹czem
kolektorów s³onecznych.

Zbiornik akumulacyjny CaloWIN
dla lepszego wykorzystania energii.

Dane techniczne
Typ
Moc znamionowa przy spalaniu koksu
Moc znamionowa przy spalaniu drewna/wêgla
Max. d³ugoœæ drewna
Objêtoœæ komory za³adowczej
Wymiary otworu komory spalania
Waga
G³êbokoœæ T
Wymagana g³êbokoœæ pomieszczenia TR
Rozmiar czopucha

kW
kW
cm
dm3
mm
kg
mm
mm
mm

FKU 165

FKU 215

FKU 265

FKU 335

14,9
12,7
33
57
360 x 170
205
775
1775
150

20,9
16,2
33
57
360 x 170
209
775
1775
150

25,6
20,9
33
82
360 x 170
251
975
1975
160

32,6
25,6
33
82
360 x 170
256
975
1975
160

Wymiary
(dane w mm)

R¹czka
do czyszczenia

Zasilanie/Powrót kot³a = 1" gwint wewnêtrzny
Zasilanie/Powrót bojlera = 1" gwint wewnêtrzny
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Linia zbiorników akumulacyjnych CaloWIN oferuje pe³n¹ gamê rozwi¹zañ do akumulacji ciep³a oraz ogrzewania ciep³ej wody
u¿ytkowej. CaloWIN dostêpny w dwóch wersjach - Klassik i Premium, jest przyk³adem idealnego rozwi¹zania zarz¹dzeniem
energi¹ ciepln¹.
Dziêki zastosowaniu zbiorników akumulacyjnych mo¿liwe jest efektywne wykorzystanie kot³ów na paliwa sta³e równie¿
w okresach przejœciowych i poza sezonem grzewczym.
Zbiorniki CaloWIN mo¿na bez problemu ³¹czyæ ze sob¹ w kaskady o du¿ych pojemnoœciach, daj¹ce U¿ytkownikowi wiêksze
bezpieczeñstwo, wygodê i efektywnoœæ wykorzystania.
CaloWIN Premium
• pojemnoœæ 800 lub 960 l
• spirala C.W.U.
• dostêpny równie¿ ze 100mm izolacj¹
• wymiennik ciep³a do kolektorów s³onecznych
• tylko 790mm œrednicy - mieœci siê w ka¿dych drzwiach o szer. 800mm!!!
• mo¿liwoœæ elektrycznego ogrzewania wody (opcjonalnie)

CaloWIN Klassik
• pojemnoœæ 720, 1000 lub 1500 l
• dostêpny równie¿ ze 100mm izolacj¹
• du¿a flansza o œrednicy 250mm do pod³¹czenia kolektora s³onecznego
• zbiorniki 720 i 1000 l mieszcz¹ siê w ka¿dych drzwiach o szer. 800mm!!!
• mo¿liwoœæ elektrycznego ogrzewania wody (opcjonalnie)

Niewiarygodna gwarancja
Bêd¹c pewnymi jakoœci sprzedawanych przez nas produktów oraz wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zapewniamy im niespotykane poczucie
bezpieczeñstwa trzyletni¹ gwarancj¹ na zakupiony kocio³ FKU*.
Dodatkowo producent gwarantuje dostêpnoœæ
wszystkich czêœci zamiennych w okresie 15-u lat
15 lat
œci
od daty zakupu kot³a.
stêpno

do

nych
zamien
czêœci

* wg warunków gwarancji
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