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DPH%

Tisk vybraných záznamůDne: 23.09.2020

ProdejníKód
bez DPH

Název Jedn.

CF 100 GAS3TKITCA100 21%ks 110 000,00

(VÝPRODEJOVÁ CENA)skladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

POSTER PS 40PS40W2M0000 21%ks 13 350,00

Nástěnné plynové topidlo POSTER PSw
Závěsná plynová topidla POSTER jsou určena pro vytápění interiéru. Jsou konstruovaná s
 plynovým hořákem, spalinovým ventilátorem a plně uzavřenou spalovací komorou, která 
poskytuje nejvyšší možnou bezpečnost. Spalovací vzduch je přiváděn z venkovního 
prostředí a spaliny jsou odváděny mimo objekt. Topidlo je standardně vybaveno týdenním 
bezdrátovým regulátorem. Instalace na zeď nebo strop, hliníkový výměník, elektronické 
zapalování, elektronické hlídání plamene, tichý provoz, dělené odkouření - sání / přívod 
vzduchu, délka odvodu spalin až 15 m, nastavitelná výdechová mřížka, sada trysek pro 
přetryskování na propan.

skladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

VICTRIX 753.018511 21%ks 53 000,00

Nástěnný kondenzační plynový kotel s otevřenou nebo uzavřenou spalovací komorou a 
řízeným odvodem spalin
Nástěnný kondenzační plynový kotel s otevřenou nebo uzavřenou spalovací komorou a 
nuceným odvodem spalin (záleží na zvoleném typu odvodu spalin a sání). Kotel má výkon 
18 - 72 kW a je určen k vytápění.
Tento kotel je možno nainstalovat buď samostatně, nebo do kaskády (max. sestava 8 
kotlů). Při zapojení kotlů do kaskády je nutné instalovat termoregulační jednotku Theta, 
která rozhoduje o kaskádovém řazení jednotlivých kotlů. Pomocí této jednotky, zónových 
modulačních prostorových termostatů a regulátorů zón lze uspokojit požadavky i toho 
nejnáročnějšího uživatele.

V případě instalace sady nepřímotopného boileru (volitelné) je možné ke kotli připojit 
nepřímotopný zásobník TUV.

    Elektronické zapalování a hlídání plamene
    Plná plynulá elektronická modulace řízená mikroprocesorem
    Možnost řazení kotlů do kaskády
    Možnost regulace 0 - 10 V
    Elektrické krytí IPX5D
    Základní vybavení kotle možno doplnit o volitelné příslušenství
    Možnost připojení sondy venkovní teploty
    Ekvitermní regulace v základní výbavě
    Třída NOx - 5

skladem: 4                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

VICTRIX PRO 1203.024487 21%ks 72 000,00

Nástěnný kondenzační plynový kotel s nuceným odvodem spalin
Kotel disponuje výkonem od 11,0 do 111,0 kW a je určen k vytápění. V závislosti na 
zvoleném typu odkouření lze kotel provozovat jako plynový spotřebič v provedení "B" či 
"C". VICTRIX PRO 120 je možné nainstalovat buď samostatně nebo do kaskády (max. 
sestava 8 kotlů). Při zapojení kotlů do kaskády je nutné použít vhodnou nadřazenou 
regulaci nebo regulátor THETA, který je vybaven řízením až 8 kotlů v kaskádě, 2 
směšovanými okruhy, 1 přímým okruhem a 1 okruhem TUV. Dále má regulátor k dispozici 
volitelné vstupy a výstupy (2+2), které lze využít k regulaci širšího regulačního celku. 
Elektronické zapalování a hlídání plamene. Energeticky úsporné modulované čerpadlo. 
Možnost regulace 0 - 10 V. Elektrické krytí IPX5D. Možnost jednoduché kaskády 2 kotlů 
bez nadřazené regulace. Možnost připojení sondy venkovní teploty. Možnost vzdálené 
správy regulátoru THETA. Ekvitermní regulace v základní výbavě. Třída NOx - 5.

skladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0
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RX 26 PVA8039913 21%ks 18 000,00

Stacionární litinový plynový kotel s odtahem spalin do komína a dovýbavou (řada PVA)
výkon 22 – 31 kW, maximální provozní teplota 95°C, objem vody v kotli 13l, litinové těleso 
kotle, kotel dovybaven oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem a expanzní nádobou, 
trubicovitý atmosférický hořák, jeden stupeň tepelného výkonu, elektronické zapalování, 
možnost připojení prostorového termostatu, bezpečnostní termostat spalin v základní 
výbavě

skladem: 1                                                                                                                                                                     
přij. obj.: 0

Tisk vybraných záznamů: Text = doprodej, Stav zásoby = Skladem, X = Moje označené


