
KOTŁY NA 
PELLET 

Nano-PK 20 – 32 kW

www.hargassner.com.pl

TERAZ NOWY

20 / 25 / 32 kW



Nano-PK 20 – 32 kW

Kocioł na PELLET

• Najniższe zapotrzebowanie na miejsce
(tylko 0,69 m2)

• Energooszczędny i tani w eksploatacji
• Nowoczesny Design i najnowsza technologia
• Możliwość zabudowy z 3-stron
• Łatwa instalacja
• Kocioł niskotemperaturowy do 38°C
• Podwójne koło celkowe
• Ceramiczna komora spalania
• Automatyczne czyszczenie do popielnika
• Wyświetlacz dotykowy

01 Ceramiczna komora spalania
02 Przesuwny ruszt
03 Kanały powietrza wtórnego
04 Powietrze pierwotne
05 Szuflada popielnika
06 Automatyczna zapalarka
07 Ślimak podający paliwo
08 W ymiennik ciepła
09 Turbulatory z autom. czyszczeniem wymiennika
10 Wentylator wyciągowy
11 Pompa do pelletu
12 Zintegrowany zasobnik paliwa
13 Podwójne koło celkowe
14 Sonda Lambda w standardzie
15 Przyłącze powietrza RLU / RLA

Warianty instalacji: oszczędność miejsca 
i pieniędzy
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AKCESORIA

  TECHNOLOGIA KOTŁA

Możliwa zabudowa z 3-stron
Nie wymaga dodatkowego miejsca na 
konserwację! Ten kompaktowy kocioł na 
pellet może być zabudowany ściana z tyłu i po 
obu stronach urządzenia.

Mały o kompaktowej 
konstrukcji

Idealny do małych pomieszczeń przeznaczonych 
na kotłownię lub domów o średnim 
zapotrzebowaniu na ciepło.
Wymagana powierzchnia: tylko 0,69 m²

Łatwa instalacja
Wszystkie połączenia takie jak: rura spalin, rury 
doprowadzające pellet i połączenia hydrauliczne 
kotła biegną w górę. Oszczędza to czas 
i pieniądze podczas instalacji! Połączenie rury 
kominowej może być również realizowane 
standardowo po lewej stronie urządzenia 
jak i również z tyłu.

Zintegrowany moduł 
hydrauliczny
Obwód grzewczy / pompa kotła, pompa 
ładująca bufor / obieg i wszystkie przewody 
rurowe są łatwo dostępne i zaimplementowane 
w kotle gotowym do podłączenia. Możesz 
wybierać spośród 3 różnych wariantów.

Ceramiczna komora spalania 
oraz sonda Lambda
Ceramika okazała się najlepszym materiałem pod 
względem wytrzymałości termicznej, trwałości 
oraz funkcjonalności: 
Wysoka temperatura panująca w komorze 
spalania zarówno pełnym obciążeniu jak i przy 
niskim obciążeniu przyczynia się do wysokiej 
wydajności i najniższych wartości emisji. Sonda 
lambda reguluje dokładną ilość paliwa 
w każdym zakresie mocy, w zależności od 
jakości pelletu. To gwarantuje optymalne, 
ekonomiczne i niskoemisyjne spalanie ze 
sprawnością na poziomie 95%. Oszczędza to 
energię i pieniądze.

Łatwy i szybki montaż
System centralnego ogrzewania jest gotowy i 
można go łatwo transportować w jednym 
kawałku. W trudnych sytuacjach montażowych 
kocioł można łatwo rozmontować 
i przetransportować w elementach.

Nowoczesny sterownik 
z ekranem dotykowym
Hargassner Lambda Touchtronic 
charakteryzuje się wyjątkowo przejrzystą 
konstrukcją i prostotą w obsłudze. 
Skomplikowane menu należą już do przeszłości. 
Hargassner wkracza w nowy wymiar systemów 
grzewczych.

Serwis tylko 
z przodu i z góry
Wszystkie elementy kotła zostały tak 
rozmieszczone, aby można je było łatwo 
dosięgnąć od przodu. Zgodnie z mottem: „Małe 
to nie wszystko - musi być również łatwe do 
utrzymania!“

Niskotemperaturowy kocioł na 
pellet

Zewnętrzna regulacja temperatury umożliwia 
regulatorowi dostosowanie zarówno mocy jak 
i temperatury kotła, zgodnie z aktualną 
wymaganą temperaturą. Zakres użytkowy 
rozciąga się od niskiej do wysokiej 
temperatury - i aż do 95% wydajności! Tak 
więc zawsze powstaje tylko tyle energii lub 
temperatury ile potrzeba.

PATENTIERT

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ: Sterowanie 
niezależne od powietrza 

w pomieszczeniu

Czas wprowadzenia
 15min

NOWOŚĆ



Dane techniczne Nano-PK 20 Nano-PK 25 Nano-PK 32
Zakres mocy kW 6 - 20 7,5 - 25 9,5 - 32

Średnica czopucha mm 130 130 130

Przyłącze powietrza mm 75 75 75

Pojemność wodna Litrów 42 42 42

Temp. kotła °C 85 85 85

Max. ciśnienie pracy bar 3 3 3

Zasilenie/powrót Cali 5 / 4 " 5 / 4 " 5 / 4 "

Waga kg 360 365 370

Wys. kotła mm 1550 1550 1550

Szer. kotła mm 980 980 980

Gł. kotła mm 700 700 700

Przyłącze elektryczne 230 V AC, 50 HZ, 13 A bezpiecznik

Nano-PK 20 – 32 kW

Systemy magazynowania
Oczywiście Hargassner oferuje również cały system transportu pelletu dla Nano-PK. Nie ma znaczenia czy to będzie tygodniowy zbiornik, system ssący z 
sondami punktowymi lub podajnik ślimakowy dla istniejących pomieszczeń magazynowych, system magazynowania ze zbiornikiem tkaninowym lub system 
ze zbiornikiem podziemnym PET. Mamy optymalne rozwiązanie dla twojej instalacji.

15
50

17
53

980 700
*Przyłącze rury spalin może być realizowane z 3-stron w standardzie

*

Od elementów kontrolnych takich jak: regulatory, 
brama internetowa i aplikacje...

... Bufory ciepła, zasobniki C.W.U. ... ... do akcesoriów do przechowywania 
takich jak: węże ssące, maty ochronne itp.

AUSTRIA
Hargassner Ges.mbH
A-4952 Weng, OÖ.
Anton Hargassner Straße 1 
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5 
office@hargassner.at
www.hargassner.at

POLSKA
Hargassner Polska
Wood Heating Solution
32-425 Trzemeśnia 351
Telefon +48 669 596 472 
biuro@woodheatingsolution.pl

www.hargassner.com.pl
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Przykład: System ssący ze zbiornikiem tkaninowym lub zbiornikiem gruntowym

Akcesoria:
Ponadto firma Hargassner oferuje również szerokie akcesoria do kotłów na pellet. 

TERAZ NOWY

20 / 25 / 32 kW

Klasa efektywności energetycznej

Polub nas na
Facebook!




