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TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE 
NA LES

MODEL: STADLER HS

LEGENDA 
1. kurišče naloženo z drvmi
2. dimovodne cevi
3. odvod dimnih plinov z loputo
4. z vodo hlajena rešetka
5. prostor za pepel, pepelnik
6. odprtina za čiščenje cevnega registra
7. predgrevanje povratne vode
8. povratni vod
9. dvižni vod
10. opaž z izolacijo
11. vrata za nalaganje
12. vrata za čiščenje in podkurjenje
13. loputa za primarni zrak
14. varnostni vod
15. varnostni pov., polnjenje, praznjenje
16. priključek za regulator vleka R ¾“
17. priključek – tipalo termometra R ½“
18. zaščitna vrata – stoječa rešetka
19. šamotna opeka
20. mešalni kanal
21. vrtljiva loputa za sekundarni zrak
22. termično varovalo

Kotel HS smo razvili na osnovi dolgoletnih izkušenj na področju 
razvoja in izdelave proizvodov toplotne tehnike. Kotel je namenjen 
za ogrevanje z drvmi vseh vrst. Kotel odlikujeta velika poševna vrata 
za nalaganje in velik zgorevalni prostor, ki omogočata lahko uporabo 
kotla in polnjenje z velikimi količinami goriva. Priključek za dimnik 
je zgoraj na zadnji strani kotla. Kotel ima gorilno komoro in vgrajen 
cevni register s turbolatorji za boljšo izmenjavo toplote. Dimnik mora 
biti izveden v skladu s tabelo SCHIEDEL za kotle na trdna goriva. Vlek, 
kot je zapisano v tabeli za izbrani model kotla. Konstrukcija kurišča 
in odlična izolacija zagotavljata maksimalne izkoristke kuriva. Kotel 
nalagamo prečno s poleni maksimalne dolžine 36 cm. V kotlu zgoreva 
gorivo spodaj stransko. Vgradnja reber v kurišče in lopute na vrata 
za sekundarni zrak bistveno izboljšujejo proces zgorevanja. Vgrajen 
predgrelec povratne vode in vodno hlajena rešetka preprečujeta nizko 
temperaturno korozijo. Lahka dostopnost notranjih površin kotla 
omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje. Kotel lahko ob naročilu 
preuredimo na kurjenje s kurilnim oljem, z dokupom regulacije 
gorilnika in posebnih vrat za gorilnik. Za ogrevanje sanitarne vode 
povežemo kotel s samostoječim grelnikom vode, saj konstrukcija kotla 
ne omogoča nadgradnje grelnika na kotel.

Kotel odlikuje kvalitetna izdelava, saj je izdelan z laserskim razrezom 
pločevine in varjen z robotom.

Kotel ima serijsko vgrajeno termično varovanje.

OBSEG DOBAVE
Kotel z oblogo in izolacijo

Termometer
Čistilni pribor
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L B H L1 H1 A D

26 260x400 20-25 52 160 55 20 280 5/4 1 720 560 975 840 150 900 785

32 260x400 25-32 74 180 85 23 330 5/4 1 820 650 1035 940 150 950 830

44 260x400 35-43 88 200 100 25 410 5/4 1 875 650 1135 1000 150 1070 930

Izračun za izbiro potrebne moči kotla
m2

x
cm

x
0,30

/ 860 =
potrebna 

 moč kotlakvadratura 
stanovanja

višina bivalnih 
prostorov

koeficient 
toplotnih izgub

Pri slabši izolaciji, senčni ali višinski legi je koeficient toplotnih izgub 0,40.
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