COMBIKETEL
Houtvergassers voor stukhout van 1/2 m
& Pelletketel

COMBIKETEL

ATTACK® WOOD&PELLET
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ATTACK® WOOD&PELLET

DE ECONOMISCHE-ECOLOGISCHE COMBIKETEL

COMBIKETEL
VOOR STUKHOUT
EN PELLETS
Als u op zoek bent naar een ketel met lage bedrijfskosten en een comfort vergelijkbaar met het gebruik
van een klassieke C.V.- ketel, dan heb je hem gevonden. Wij introduceren u de ecologische, gecombineerde ketel ATTACK® WOOD&PELLET, geschikt voor
het branden van verschillende soorten brandstof,
vooral zacht en hard hout, briketten en pellets. De
ketel is bestemd voor de verwarming van huizen,
werkruimtes en burelen.

BESCHRIJVING
Om het hoge comfort te voorzien is de ketel uitgerust
met een vulruimte van groot volume. Daardoor is het
mogelijk om 6 uur continu te branden bij volledig
vermogen. Bovendien, als de ketel het signaal voor
verwarming detecteert, kan het pellet verbrandingsproces automatisch worden gestart nadat het hout
in het hout-vergassingsdeel opgebrand is, zonder
enige actie in de besturing van de ketel. Daardoor
kunt u gemakkelijk de voordelen van de goedkoopste warmtebron (hout) combineren met de meest
comfortabele warmtebron (pellets).

VOORDELEN VAN DE KETEL
● Innovatieve, ecologische en zeer efficiënte ketel
- maximaal comfort voor de klant
● Hoog verbrandingsrendement:
90,5 % (hout) – 90,4 % (pellets)
● Moderne sturing met de Lambda sonde
● Grafische en goed leesbaar touch-display
● Automatische warmtewisselaarreiniging door de
vijzelturbulatoren en pelletbranderrooster
= maximaal reinigingscomfort voor de klant
● Bij het houtstoken op volledig vermogen, een
ononderbroken verbrandingsperiode van 6 uur.
● Automatische verandering van stukhoutverbranding
naar pelletverbranding - flexibele brandstofselectie
● Lage operationele kosten
● Onderdelen van hoge kwaliteit
- kwaliteit gegarandeerd
● Lange levensduur
● Multi-niveau veiligheidsconcept
– aangenaam gevoel van veiligheid
● Groot stukhoutvolume

TECHNISCHE PARAMETERS
Parameter
Nominaal vermogen met hout
Nominaal vermogen met pellets
Inhoud vulruimte (verbrandingsruimte)
Breedte x hoogte x diepte
Breedte ketel zonder bekleding
Verbrandingsrendement
Max. lengte van houtblokken
Rookgastemperatuur

ATTACK WOOD&PELLET
12,5–25 kW
9–30 kW
160 l
951 × 1 604 × 1 207 mm
760 mm
90,5 % bij stukhout, 90,4 % bij pellets
560 mm
150 °C

Voorgeschreven schoorsteentrek

25 Pa

Gewicht

840 kg

Aanbevolen volume van het buffervat

2500l

ATTACK® WOOD&PELLET

KENMERKEN
DE ATTACK WOOD&PELLET ketel is uitgerust met een rookgasventilator en een horizontaal carbonsitie-gaskanaal
boven de vulruimte. Na het openen van de deur van de
vulruimte, worden de rookgassen opgezogen via het carbonisatiegaskanaal om een stof- en rookvrije omgeving
rond de ketel te garanderen. Het is alleen nodig om de
vulruimte volledig te laden via de bovenste deur en aan te
steken vanuit de middelste deur. Opwarmen kan gebeuren
binnen de 10 minuten, zonder rook. De hoge precisie van
het verbrandingsproces wordt verzekerd door de moderne
sturing dankzij de Lambdasonde die de regeling van het
ketelvermogen en instelling van veel nuttige parameters
mogelijk maakt.
Verbranding van de pellets wordt gewaarborgd door de
uit vuurvast staal gemaakte brander. De bediening van de
brander is volautomatisch. Het ketellichaam is gelast uit
hoge kwaliteit staal van 6mm dikte, wat voor een lange
levensduur zorgt. De vuurvaste betonnen onderdelen zijn
gemaakt uit kwaliteitsvol materiaal, verstevigd met een
vuurvaste versterking. Bovendien, het meest onder druk
gezette mondstuk is behandeld met een speciaal vuurvast
gietijzer wat het leven van de boiler verlengt. Reiniging van
de ketel is zeer eenvoudig. De warmtewisselaar en de pelletverbrandingskamer worden automatisch gereinigd. Ketelsturing kan worden aangevuld met extra modules, wat
de bediening van het buffervat, gemengde verwarmingskringen, S.W.W. boiler, zonneboiler en andere warmtebronnen mogelijk maakt.
De ketel kan ook worden bediend via de LAN internetverbinding. De sturing is in staat om een registratie van de ketelwerking van een maand bij te houden.

ATTACK® WOOD&PELLET
MULTI-LEVEL KETELVEILIGHEID
De ketel is uitgerust met het geïntegreerde nakoelingscircuit, verbonden met het koude water en zorgt
voor het veilige koelen van de ketel in geval van
oververhitting.
De noodthermostaat (STB) is het volgende veiligheidselement. In geval van oververhitting stopt de
elektrische voeding in alle elektrische onderdelen van
de ketel, met uitzondering van de pomp om de ketel zo
snel mogelijk af te koelen.
Als de ketel oververhit wordt, waarschuwt de sturing
de gebruiker via een geluidssignaal. Als de ketel
onder de pellet-modus werkt, is het onmogelijk de
hoofddeur te openenen dankzij de electromagnetische
vergrendeling.
De ketel heeft een dubbele bescherming tegen
terugbranding – de hoge efficiënte roterende sluis en
de zelfdovende pelletslang.

ZEER EFFICIËNTE VERBRANDING
De ketel bereikt een zeer hoog rendement, meer
dan 90,5% met hout en 90,4% met pellets. Dit
wordt bereikt ook dankzij de verticale buisvormige
warmtewisselaar met een buitengewoon warmteuitwisselingsgebied en speciale, automatisch
beweegbare vijzelturbulatoren. Daardoor wordt
het aangegeven rendement verzekerd voor de
levensduur van de ketel.

KETELbediening
● Mogelijkheid om volgende functies te
kiezen: hout, combi, testmodus
● Automatische opstart pelletbrander nadat
het hout is opgebrand in de vulruimte,
onder de Combi-functie
● Hout wordt handmatig of automatisch
ontstoken door de pelletbrander
- direct of met vertraging
● Nauwkeurige verbrandingscontrole
door de Lambda sonde
● Betrouwbare regeling van de palletvlam door de fotocel
● Kleur aanrakingsscherm van 5,7"
● Optie om de ketelregeling op elk gewenst moment bij te werken met de
nieuwste software - gemakkelijk door een USB-stick
● Optie om de ketel op te starten, te bekijken, te bedienen en
te stoppen via het internet (LAN-verbinding)
● Mogelijkheid om de instellingen van de tijd en parameters te behouden,
zelfs na een stroomstoring
● Tijdsprogramma's van de ketelwerking
● Micro SD kaart van 512 MB om de informatie
van de ketelwerking op te nemen
● Optie van bediening via een externe thermostaat
● Optie om externe modules toe te voegen aan het buffervat,
verwarmingscircuits met inbegrip van vloerverwarming, S.W.W. boiler,
zonneboiler en het schakelen van de andere automatische warmtebronnen
● Verstelbare schermbeveiliging
● Weergave van foutmeldingen

ATTACK® WOOD&PELLET

BESCHRIJVING VAN DE BRANDER

BRANDSTOF

De brander is gemaakt van de beste kwaliteit vuurvast staal,
wat een lange levensduur en betrouwbaarheid waarborgt.
De brander is volautomatisch, aangevuld met het
betrouwbaar systeem voor pellet ontsteking, geavanceerde
verbrandingsregeling, modulatie, nauwkeurige controle
van de vlam, hoogefficiënte automatische reiniging,
controle van het ventilatortoerental en bescherming
tegen oververhitting. De brander is gescheiden van de
vulruimte en verbrandingskamer voor houtvergassing
door zijn eigen verbrandingskamer. Daardoor wordt
hij minimaal thermisch onder druk gezet als hij buiten
gebruik is. Als het nodig is de brander te reinigen, kan
deze makkelijk worden verwijderd
uit de verbrandingskamer op
een knikarm, wat een
eenvoudige hantering
mogelijk maakt.

In het houtvergassingsdeel van de ATTACK WOOD&PELLET
is het mogelijk om zacht en hard hout te branden met een
relatieve vochtigheid van 12–20 %. en een max. lengte van
560 mm. Om houtbriketten samen met stukhout te branden
is het noodzakelijk om de geschikte verhouding te behouden.
De ATTACK WOOD&PELLET pelletbrander uit vuurvast staal
is bedoeld voor de verbranding van houtpellets met een
diameter van 6 mm, een lengte tot 35 mm en max. vochtigheid
van 12 %.

ATTACK® WOOD&PELLET

Toebehoren voor de ketel

Er bestaat een optionele aanvulling voor de ATTACK WOOD& PELLET
ketel dat aangekocht en geïnstalleerd kan worden wanneer nodig
– de pellettank genaamd ATTACK PEL5000 WP. Volume van deze
tank is 500 l en kan in de buurt van de ketel geplaatst worden tot op
een afstand tot 10 m, zelfs in een andere ruimte. De pellets worden
via een motor aangezogen uit de pellettank en getransporteerd
via slangen (apart aan te schaffen) naar de voorraadtank in de
combiketel. De cyclonische scheider, geleverd samen met de ATTACK
WOOD&PELLET ketel, kan kleine stofdeeltjes scheiden van pellets en
houdt daardoor de pelletopslag in de ketel netjes. De scheider moet
worden verbonden met de aansluitslangen van de pneumatische
pellettoevoer van de ketel. Hij kan aan de wand gemonteerd worden
om zo makkelijk de bodem van de stofbak los te kunnen maken. De
scheider heeft geen extra motor nodig en de werking is geruisloos.
Frequentie van reiniging van de scheider is afhankelijk van de
hoeveelheid stof in de pellets en de duur van de pneumatische
toevoer. Normaal moet er om de 2-6 weken gereinigd worden.

BESCHRIJVING VAN DE KETEL
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1. Ketelbehuizing
2. Hoofddeur
3. Toevoerklep primaire en secundaire
lucht
4. Afkoelingopeningen voor sturing
5. Ketelbediening
6. Afdekking ketelsturing
7. Ketelvoorloop
8. Nakoelingscircuit
9. Afdekking van de turbulatiereiniging
10. Lambdasonde
11. Oriënteerbare rookgasuitgang
12. Afzuigventilator
13. Ketelterugloop
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VOORDELEN VAN INSTALLATIE MET een buffervat
●
●
●

Opvangen van warmtepieken in het energieverbruik
Hierdoor kleinere vermogensketel voor hetzelfde
warmtebehoefte
Lager brandstofverbruik - ketel werkt op vol vermogen,
dwz met een optimaal rendement
Meer comfort van de werking

●
●
●

Optie om te combineren met een andere manier van
verwarmen (thermische zonnepanelen)
Lange levensduur van de ketel en de schoorsteen
- minimale productie van teer en zuren op vol vermogen
Optie om radiatoren te combineren met vloerverwarming

Technische gegevens voor alle modellen van de buffervaten kunt u vinden op onze website www.ardea.eu

RUIMTETHERMOSTAAT

VERWARMINGSKRINGMODULE

Overzichtelijke LCD ruimtebediening met
thermostaatfunctie

Module voor het sturen van meerdere gemengde
verwarmingskringen en een sanitair warm water boiler.
Meerdere modules aansluitbaar.

ATTACK, UW KETELFABRIKANT

OVER HET BEDRIJF ATTACK, S.R.O.
● De grootste Slowaakse producent van

warmtetechnologie
Tevreden klanten in meer dan 49 landen
Breed assortiment van producten
3 centra voor ontwikkeling en onderzoek in Slowakije
Meer dan 150 medewerkers (SK, CZ, HU)
Opgeleide verdelers over gans Europa
Het ATTACK, s.r.o. bedrijf is houder van het
kwaliteitscertificaat ISO 9001 voor ketelproductie,
-service en -beheer

07/16 Onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen

●
●
●
●
●
●

PRODUCT PORTFOLIO
Het productportfolio van het ATTACK, s.r.o. bedrijf
wordt gekenmerkt door een breed assortiment van
ATTACK® producten, geclassificeerd volgens concreet
producttype, vermogen en de soort brandstof.
●
●
●
●

stukhout • pellets, resp. biomassa
aardgas/LPG-propaan • elektrische energie
zonne-thermisch • S.W.W. boilers
buffervaten • radiatoren

In België worden enkel
het biomassa assortiment verdeeld.

SLOVAK REPUBLIC

België

ATTACK, s.r.o.

Ardea NV

Dielenská Kružná 5020
038 61 Vrútky
Tel. +421 43 4003 103
Fax +421 43 4003 129
export@attack.sk
www.attack.sk

B-8211 Aartrijke
Eernegemsestraat 34
Tel. +32 (0)50 82 04 80
Fax +32 (0)50 20 18 03
info@ardea.eu
www.attackbelgium.com

Uw handelaar

