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Niekończące się podwyżki gazu

i oleju opałowego sprawiają, iż więk-

szość z nas, na co dzień zastanawia się

jak ulżyć domowemu budżetowi. Dlate-

go w ciągu ostatnich paru lat bardzo po-

pularne stało się ogrzewanie domów

jednorodzinnych kotłami na paliwo sta-

łe. Junkers wyszedł naprzeciw rysują-

cym się trendom i wprowadził do swojej

oferty kotły opalane paliwem stałym

z serii Supraclass S.

Urządzenia tej serii to kotły stalowe,

z dolnym spalaniem przeznaczone do

ogrzewania w układzie otwartym, o tempe-

raturze wody do 95°C. Kotły te sprzedawa-

ne są w szerokim zakresie mocy od 12 do

45 kW, co oznacza, że każdy posiadacz

domku jednorodzinnego znajdzie w tej

ofercie coś dla siebie. Dzięki średnicom

przyłączy wody grzewczej (DN 50 lub dla

większych DN 70) kocioł Supraclass S mo-

że pracować nie tylko w instalacjach wypo-

sażonych w pompę obiegową ale także do-

skonale radzi sobie w układach grawitacyj-

nych. Nowoczesna konstrukcja i elegancki

wygląd kotła sprawiają, że urządzenie to

może być ozdobą każdej kotłowni. 

W kotłach tej serii zastosowano inno-

wacyjną trójstopniową regulację dopro-

wadzania powietrza do spalania, dlatego

mamy w nim możliwość dokładnej regu-

lacji mocy urządzenia. Załadunek paliwa

odbywa się w górnej części kotła, poprzez

duże drzwiczki zasypowe. Jest to znaczne

ułatwienie jego obsługi. Obudowa kotła

pokryta jest izolacją termiczną.  Dołącza-

ny w komplecie z kotłem ruchomy ruszt

żeliwny umożliwia lepsze spalanie paliwa

oraz sprawne czyszczenie komory spala-

nia. Duży i łatwy do wyciągnięcia popiel-

nik ułatwia usuwanie z kotła popiołu.

Dlatego serwisowanie tego kotła jest nad-

zwyczaj proste i wygodne. Kocioł użytko-

wany zgodnie ze wskazówkami zawarty-

mi w instrukcji obsługi może osiągnąć

sprawność nawet do 86%. Dzięki tak wy-

sokiej sprawności temperatura spalin jest

bardzo niska, bo 100 do 250°C. Oznacza

to, że do środowiska przez komin wy-

puszczane są znikome ilości zanieczysz-

czeń. Jest to doskonała wiadomość dla

każdego, komu leży na sercu dbałość 

o ekologię.

Kotły z serii Supraclass S zgodne są

z europejską normą EN 303-5. Zaleca-

nym dla nich paliwem jest węgiel ka-

mienny, a w modelach K32-1 S62 oraz

K45-1 S62 drewno. Jako paliwo zastęp-

cze dopuszczany jest także węgiel bru-

natny, paliwa sprasowane czy koks.

W komplecie dostarczany jest regulator

temperatury paleniska oraz osprzęt do

czyszczenia kotła. Junkers udziela na ten

produkt 24 – miesięcznej gwarancji. 
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Supraclass S – stalowy kocioł
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