
Iščete varčno, vendar 
kljub temu preverjeno 
rešitev za svoj 
ogrevalni sistem?

Se že leta ogrevate z oljnim kotlom in ste 
zadovoljni? 
Se ne znajdete ob poplavi informacij in 
zaupate le preverjenim? 
Iščete kotel, ki bo služil kot podpora 
obnovljivim virom ogrevanja?

Če je vaš odgovor da, je oljni kotel prava 
izbira za vas.

Oljni kotli so že leta prisotni na tržišču in so 
preverjena rešitev za ogrevanje. V zadnjih 
letih je tehnologija na področju varčnosti 
in zmogljivosti oljnih kotlov izredno 
napredovala. Postali so sodoben, zanesljiv 
in učinkovit vir ogrevanja z največjo stopnjo 
udobja. 
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4 Preverjeno udoben 
sistem ogrevanja
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Obnova ogrevalnih sistemov

Sodoben nizkotemperaturni oljni kotel HB je odlična izbira za obnovo 
dotrajanih ogrevalnih sistemov v starejših objektih. Dovršena konstrukcija 
kotla in tovarniško vgrajen gorilnik z modrim plamenom sta pogoj za 
čisto izgorevanje kurilnega olja z visokim izkoristkom in minimalnimi 
emisijami.

Ogrevalni sistemi v novogradnjah

Dobro izolirani objekti in novogradnje zahtevajo nizkotemperaturni 
režim ogrevanja s pomočjo kakovostnega kondenzacijskega kotla. 
Kondenzacijska tehnika sodobnega oljnega kotla HC omogoča skoraj 
popolno izrabo energije. Dimni plini se v kotlu ohladijo toliko, da v 
njih vsebovana vodna para kondenzira. Energija, ki se pri tem sprosti, 
se izkoristi kot toplota za ogrevanje, ki se prenese v ogrevalni sistem. 
Ogrevalni sistemi z oljnim kondenzacijskim kotlom HC so posebno 
energijsko varčni, kar ugodno vpliva na okolje, kakor tudi na stroške 
ogrevanja.

Zmogljivosti, ki prepričajo

Oljna kotla HB in HC sta izdelana iz posebne sive 
zlitine, odporne proti koroziji, kar je pogoj za 
dolgotrajno in brezskrbno delovanje kotla brez 
dragih servisnih posegov.

Kotla v kombinaciji z modroplamenskim 
gorilnikom dosegata visok izkoristek delovanja. 
Oljni kotel HB pri zmanjšani moči delovanja 
dosega 97-odstotni izkoristek, s čimer se uvršča 
med najvarčnejše nizkotemperaturne kotle na 
trgu. Pri kondenzacijskem oljnem kotlu HC je 
izkoristek večji od 104 %.

Kotel skupaj z gorilnikom zaseda le okoli pol 
kvadratnega metra talne površine, zato je odlična 
rešitev tudi za manjše kotlovnice.

Oddaljeni nadzor prek pametnega telefona

Z vgradnjo komunikacijskega modula GWD in uporabo aplikacije 
CLAUSIUS lahko do podatkov o delovanju ogrevalnega sistema 
dostopate s pomočjo svojega pametnega telefona ali tabličnega 
računalnika.

Edinstvena možnost

Aplikacija CLAUSIUS vam daje edinstveno možnost, da svojemu 
serviserju, uporabniku aplikacije KELVIN, omogočite oddaljeni nadzor 
nad svojim ogrevalnim sistemom z možnostjo analize delovanja, 
korekcije nastavitev in nudenjem hitre pomoči. 

Zanesljivost 
delovanja

Prostorska 
varčnost

Izkoristek
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Nizkotemperaturni kotel HB in 
kondenzacijski kotel HC sta prava izbira

Visoka učinkovitost znižuje stroške ogrevanja

Sodobni oljni nizkotemperaturni ali kondenzacijski kotli zagotavljajo 
visoko učinkovitost izgorevanja in s tem pretvorbo energenta v 
koristno toplotno energijo. Če k temu prištejemo še natančno 
reguliranje ogrevanja glede na vremenske pogoje in toplotno izgubo 
objekta, so prihranki glede na stare sisteme veliki.

Skupaj z vrhunskim kotlom dobite tudi zmogljiv 
vremensko vodeni regulator ogrevanja

Oljna kotla HB in HC imata serijsko vgrajen sodoben regulator 
ogrevanja SELTRON KXD, ki regulira dva ogrevalna kroga in 
pripravo tople sanitarne vode. Regulator na velikem osvetljenem 
grafičnem ekranu prikaže vse potrebne informacije o delovanju 
kotla in ogrevalnega sistema. Uporabniki imajo možnost nastavitve 
tedenskega programa za ogrevanje prostorov.

Regulator omogoča tudi niz uporabniških funkcij: 
- avtomatski preklop zima/poletje,
- funkcijo PARTY – preprosto podaljšanje komfortnega ogrevanja,
- funkcijo ECO – aktiviranje varčnega načina delovanja,
- funkcijo HOLIDAY – aktiviranje načina delovanja v času počitnic,
- ogrevanje sanitarne vode po časovnem programu,
- enkratni – takojšnji vklop ogrevanja sanitarne vode, in mnoge 

druge.

Emisije dimnih plinov nižje od zahtevanih standardov

Tovarniško preizkušen modroplamenski gorilnik z vračanjem dimnih 
plinov v cono zgorevanja dosega izredno nizke emisije NOx in CO. 
Dosežene emisije dimnih plinov NOx pri oljni kotlih HC in HB so za 
več kot polovico nižje, kot jih zahtevajo že tako strogi predpisi v 
Sloveniji. Robusten in tehnično dovršen gorilnik omogoča zanesljivo 
delovanje in preprosto vzdrževanje.

Pomoč pri zagonu kotla

Kotel je preprost za montažo in zagon. Regulator KXD ima vgrajeno 
posebno funkcijo »čarovnik za zagon kotla«, ki monterju v treh 
korakih pomaga pri varnem prvem zagonu kotla.

Vrhunska rešitev za dostopno ceno

Z nakupom oljnega nizkotemperaturnega kotla HB ali 
kondenzacijskega kotla HC boste pridobili učinkovit, varčen in 
robusten kotel z napredno in zmogljivo vremensko vodeno regulacijo 
ogrevanja. Pridobili boste tudi možnost uporabniškega oddaljenega 
nadzora in edinstveno možnost oddaljenega nadzora serviserja 
ogrevalnih naprav.
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Tehnični podatki
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Oljni nizkotemperaturni kotel Enota HB 21 HB 27

Maksimalna moč pri polni obremenitvi kW 20,2 27,7

Sezonska učinkovitost ogrevanja (ηs) % 86 87

Razred energijske učinkovitosti ogrevanja B B

Nazivni izkoristek (Hi – 100 %)* % 95,7 95,4

Nazivni izkoristek (Hi – 30 %)  % 97,4 97

Vsebnost vode v kotlu lt 21 26

Število členov - 4 5

Emisijski razred NOx (EN267) - razred 3 razred 3

Temperatura dimnih plinov (maks. moč) °C <140 <140

Premer dimovodnega priključka mm 130 130

Električni priključek V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Masa kg 230 260

Mere kotla (širina / višina / globina) mm 641 / 600 / 868 641 / 600 / 868

* Izkoristek Hi - 100 %; Pn-povprečna temperatura 70 °C pri polni obremenitvi
** Izkoristek Hi - 30 %; Pn-povprečna temperatura 37 °C pri delni obremenitvi

Oljni kondenzacijski kotel Enota HC 21 HC 27

Maksimalna moč pri polni obremenitvi kW 21,8 28,3

Sezonska učinkovitost ogrevanja (ηs) % 91 92

Razred energijske učinkovitosti ogrevanja A A

Nazivni izkoristek (Hi – 100 %)* % 98,1 98,1

Nazivni izkoristek (Hi – 30 %)** % 104,4 104,9

Vsebnost vode v kotlu lt 13,5 16,4

Število členov – 4 5

Emisijski razred NOx (EN267) – razred 3 razred 3

Temperatura dimnih plinov (maks. moč) °C <70 <70

Premer dimovodnega priključka mm 100 100

Električni priključek V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Masa kg 190 210

Mere kotla (širina / višina / globina) mm 764 / 450 / 876 764 / 450 / 876

* Izkoristek Hi - 100 %; Pn-povprečna temperatura 70 °C pri polni obremenitvi
** Izkoristek Hi - 30 %; Pn-povprečna temperatura 27 °C pri delni obremenitvi

Energijske nalepke

SELTRON                HC 21

 A++

 A+
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21 kW
60 dB
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