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PLYNOVÉ STACIONÁRNEPLYNOVÉ STACIONÁRNE

        LIATINOVÉ KOTLE        LIATINOVÉ KOTLE

PREDNOSTI  KOTLA

Moderný design
Originálne riešenie
Nízka hluènos�
Vysoká úèinnos�
Jednoduché ovládanie
Ekologické spa¾ovanie
Dlhá, takmer neobmedzená životnos�
Dvojstupòová regulácia výkonu
(PLQ, KLQ, E-aut.)
Možnos� pripojenia nadstavby 
Poloturbo
Možnos� pripojenia zásobníka TÚV
Plynulá modulácia výkonu (EZ)
Vysoká spo¾ahlivos�
Nenároènos� na údržbu
Výhodná cena
Kvalitná servisná sie�

Stacionárne plynové liatinové kotle novej generácie ATTACK EKO, PLQ, KLV, KLQ, E, EZ, P                
s výkonom 6- 49,9 kW sú vhodné pre systémy ústredného vykurovania rodinných domov, bytových a 
nebytových priestorov s možnos�ou ohrevu úžitkovej vody v kombinácii so zásobníkom TÚV. Odvod 
spalín je možné pripoji� do komína alebo pri použití nadstavby ATTACK SV priamo cez obvodovú stenu 
do vonkajšieho prostredia.

Tel: spojovate¾ka   043/ 4003 101
Fax:                         04 3/ 4003 106
Tel./fax: infolinka    043 /  4003 104
Tel: servis                   0905 410 204
E-mail: kotle@attack-sro.sk
http: www.attack-sro.sk
          www.termogas.sk

TERMOGAS
Dielenská Kružná 5
038 61 Vrútky
SLOVENSKO 

TECHNICKÉ PARAMETRE

Pripojenia

A stupaèka kúrenia 1"

B spiatoèka kúrenia 1"

C zemný plyn 1/2"
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Modifikácia S - samotiažny  systém

A stupaèka kúrenia 6/4"

B spiatoèka kúrenia 6/4"

C zemný plyn 1/2"

Pripojenia

D napúš�ací ventil 1,2" D napúš�ací ventil 1,2"



ATTACK EKO, PLQ, KLV, KLQ, E, EZ, PATTACK EKO, PLQ, KLV, KLQ, E, EZ, P

Vývoj a výroba kotlov ATTACK
je certifikovaná pod¾a

medzinárodného štandardu
kvality ISO 9001

CHARAKTERISTIKA STACIONÁRNYCH KOTLOV ATTACKCHARAKTERISTIKA STACIONÁRNYCH KOTLOV ATTACK

   Firma ATTACK, s.r.o. je 

slovenský výrobca plynových 

nástenných a liatinových kotlov, 

zásobníkov TÚV, plynových 

zásobníkov TÚV  a príslušenstva. 

Patrí k najväèším výrobcom na 

Slovensku viackrát oceneným na 

medzinárodných  výstavách. 
   Vývojoví a technickí pracovníci 

firmy každoroène pripravujú na 

slovenský trh plynové zariadenia, 

ktoré sa vyznaèujú jednoduchou 

obsluhou, moderným 

dizajnom, minimálnymi rozmermi a 

priaznivou cenou. 

montážou, 

MODIFIKÁCIE STACIONÁRNYCH KOTLOV ATTACKMODIFIKÁCIE STACIONÁRNYCH KOTLOV ATTACK

ATTACK EKO

STACIONÁRNE PLYNOVÉ LIATINOVÉ KOTLY ATTACK 
novej generácie s výkonom 
6, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 49 kW

STACIONÁRNE PLYNOVÉ LIATINOVÉ KOTLY ATTACK 
novej generácie s výkonom 
6, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 49 kW

Pokia¾ h¾adáte kotol s dlhou životnos�ou, bezstarostnou prevádzkou a optimálnym výkonom, 
®ponúkame Vám stacionárny liatinový kotol ATTACK . Stacionárne kotly novej generácie  

EKO, PLQ, KLV, KLQ, E, EZ, P sú vhodné pre systémy ústredného vykurovania rodinných domov, 

bytových a nebytových priestorov s možnos�ou ohrevu úžitkovej vody v kombinácii so zásobníkom 

TÚV. Môžu by� použité v otvorených aj uzavretých systémoch s núteným obehom vykurovanej vody. 

Odvod spalín je možné pripoji� do komína  alebo pri použití nádstavby ATTACK SV  priamo cez 

obvodovú stenu do vonkajšieho prostredia.

Výrobný program firmy ATTACK  Vám ponúka široký sortiment kotlov s rôznymi výkonmi,reguláciou 

výkonu a ohrevom teplej úžitkovej vody. Pre realizáciu vyšších tepelných výkonov je možné 

kaskádové zapojenie viacerých kotlov. Kotly sú plne automaticky ovládané kotlovou reguláciou, alebo 

priestorovým regulátorom s možnos�ou  pripojenie nadradenej regulácie.

®ATTACK

®

Stacionárny liatinový kotol s plamienkovým zapa¾ovaním, termoèlánkovým strážením plameòa 

a odvodom spalín do komína.  s od�ahom spalín 

do komína sú vybavené spalinovým termostatom.

Kotol pracuje s pevným výkonom. Všetky kotly

Stacionárny liatinový kotol s plamienkovým zapa¾ovaním, termoèlánkovým strážením plameòa a 

odvodom spalín do komína. Pevný výkon kotla je možné v prechodných obdobiach "jar, jeseò" pri 

nadbytku výkonu zníži� jednoduchým prepnutím  prepínaèa osadeného v èelnom ovládacom 

paneli kotla, až  o 30 % pevného výkonu kotla bez  straty úèinnosti kotla.

Ku všetkým uvedeným  predchádzajúcim modifikáciám je možné dokúpi� nadstavbu  poloturbo, ktorá je 

osadená núteným  od�ahom spalín bez nutnosti komínového telesa. Výhoda je v ponechaní 

existujúceho kotla na uhlie ako záložného zdroja.Pri tomto prevedení kotla nie je nutné vyvložkovanie 

komína, lebo od�ahovým potrubím s priemerom 60 mm sa  vyvedú priamo cez obvodovú stenu . 

Spínaè diferenèného tlaku, ktorý je osadený v nadstavbe slúži ako bezpeènostný 

prvok v prípade nedostatoèného od�ahu spalín ( použitie nadstavby treba 

konzultova�  pod¾a výkonu kotla s autorizovaným  

servisným strediskom).

ventilátorom - 

spaliny

Stacionárny liatinový kotol s elektronickým zapa¾ovaním , ionizaèným strážením plameòa a odvodom 

spalín do komína. Pevný výkon kotla sa samoèinne znižuje, na znížený výkon kotla 7 °C pred 

dosiahnutím požadovanej teploty bez straty úèinnosti kotla. Výhoda stáleho využitia automatickej 

regulácie výkonu  poèas  prevádzky kotla .

Stacionárny liatinový kotol s elektronickým zapa¾ovaním , plynulou moduláciou  výkonu, ionizaèným 

strážením plameòa a odvodom spalín do komína. Kotol plynule reguluje výkon v rozsahu  60 - 100 %.  

Výhoda stálej plynulej modulácie výkonu bez  straty úèinnosti kotla. 

Stacionárny liatinový kotol s plamienkovým zapa¾ovaním, termoèlánkovým strážením plameòa a 

odvodom spalín do komína. Kotol pracuje s pevným výkonom. Kotol pracuje bez elektrickej energie. 

Vhodný pre samotiažny systém s èastými výpadkami elektrickej energie.

Všetky predchádzajúce modifikácie sa vyrábajú aj pre otvorené samotiažne systémy a sú  oznaèované 

písmenom S - samotiaž. U týchto výrobkov sú rozmery pre pripojenie kúrenia 6/4".

ATTACK PLQ

ATTACK KLV
Stacionárny liatinový kotol s elektronickým zapa¾ovaním,  ionizaèným strážením plameòa a 

odvodom spalín do komína. Kotol pracuje s pevným výkonom.

ATTACK KLQ
Stacionárny liatinový kotol s elektronickým zapa¾ovaním , ionizaèným strážením plameòa a 

odvodom spalín do komína. Pevný výkon kotla je možné v prechodných obdobiach "jar, jeseò" 

pri nadbytku výkonu zníži� jednoduchým prepnutím  prepínaèa osadeného v èelnom ovládacom 

paneli kotla  až  o 30 % pevného výkonu kotla bez  straty úèinnosti kotla.

ATTACK E

ATTACK EZ

ATTACK P

ATTACK S

NADSTAVBA POLOTURBO ATTACK SVNADSTAVBA POLOTURBO ATTACK SV

VýMENNÍKVýMENNÍK
Hlavnou èas�ou stacionárneho kotla je èlánkové liatinové teleso odliate zo šedej liatiny. 

Výkon kotla je urèený pod¾a poètu èlánkov /2,3,4,5,6,7/. Perfektná konštrukcia a 

premyslená spa¾ovacia komora zabraòuje roseniu kotla, a preto nie je potrebné udržiava� 
oteplotu vykurovanej vody na 50 C. Ani pri teplote vody pod 4 o0 C nedochádza k orosovaniu 

stien výmenníka. Je odolný voèi vysokým teplotám, má výbornú vodivos� tepla a zároveò 

vysokú úèinnos�, èo ho predurèuje na popredné miesta medzi ostatnými svetovými 

výrobkami.

®Plynové liatinové kotly ATTACK  sú vybavené bezchybnými a spo¾ahlivými 

plynovými ventilmi od popredných svetových firiem Honeywell, Sit . V kotloch s 

termoèlánkovým strážením plamienka a dvojstupòovou reguláciou výkonu sú 

použité ventlily V4600C, V4600Q. Ventilmi V4100C a V4100Q sú vybavené kotly 

s elektronickým zapa¾ovaním, ionizaèným strážením plamienka a 

dvojstupòovou reguláciou. V kotloch s elektronickým zapa¾ovaním je použitá 

zapa¾ovacia elelektronika a premix pilot Honeywell, ktoré zaruèujú  bezpeènú, 

bezhluènú a spo¾ahlivú  prevádzku.

Plynové kotly  sú vyrábané so špièkovými úèinnými 

atmosferickými horákmi svetových výrobcov  POLIDORO, WORGAS. 

Sú vyrobené z uš¾achtilej nerezovej ocele a boli navrhnuté špeciálne 

pre tento typ kotla. Zaruèujú bezchybne èisté a bezhluèné spa¾ovanie 

zemného plynu.

®ATTACK

HLAVNÉ ÈASTI STACIONÁRNYCH KOTLOV ATTACK:HLAVNÉ ÈASTI STACIONÁRNYCH KOTLOV ATTACK:

PLYNOVÉ VENTILY A ZAPA¾OVACIA ELEKTRONIKAPLYNOVÉ VENTILY A ZAPA¾OVACIA ELEKTRONIKA

Horáková zostavaHoráková zostava


