
EcoTec Mini Q je kote| užívany pĚedevším V soustavě
s akumulační nádrží (dobíjecD. Kotel je vhodny pro
kombinaci se solárními panely.

V pĚípadě, že nejsou užívány so!ární panely, kote!
Mini Q dop|Ďuje akumulační nádrž ve|mi efektivně.
Menší vodní obsah kotle se rych|e zahlívá a snadno
dop!Ďuje teplo k akumulaci, kde je topná voda,
pĚipravena k vytápění topného systému. Kotel Mini Q
má vodní objem pouze 55 l. Kotel je ve|mi dobĚe
izo|ován, což mlnimalizuje tepe|né ztráťy' není.Ii V
činnosti.

1. Zadní stěna kotle
2. Vypouštěcí ventiI
3. V'/stup topné vody
4. Napojení kouĚovodu
5. PĚipojení vratné topné vody
6. Boční stěna
7. Horní deska
B. PĚední stěna
9. Kontro|ní pr zor
10. PĚipojení hoĚáku
1 1' Vyjímate|ny pope|ník
L2. Havarijní termostat
13. Sdružen./ tep|oměr a tlakoměr

Zv|áštní vybavení:
o EcoVacMini odsávač pope|e
o Klapka usměrnění komínového tahu
o Zásobník na pelety se šnekou/m dopravníkem

EcoTec Mini Q
Cenově nejvyhod nější peletov(I kotel
na trhu

20 kW (pĚíkon 12-20 kW)
25 kW (pĚíkon 20-25 kW)

Kompaktní kotel je vysok./ pouze 1 m' což velmi
usnadĎuje obsluhu. Díky své konstrukci je učinnost
kotle vysoká a rispory na palivu jsou značné.

V kombinaci s hoĚáky Bioline 20 a 25, které jsou
jedny z nejlepších a nejprodávanějších hoĚákŮ Ve
Skandinávii, je tento kompaktní kote!:

o vysoce usporn,/
o snadno obsluhovatelny
o má vysokou učinnost a tím i dobrou

ekonomiku Vytápění
o zaJišťuje usporu paIiva
o vyžaduje minimáIní ud ržbu

Kote| je společně s hoĚákem Bioline 20 testován a
schválen Švédskym testovacím a vyzkumnym
institutem V souladu s EN303.5, s učinností kotle
nejméně 90 o/o.

Velk.y popelník znamená , Že stačí odstranit popel
pouze několikrát ročně | v závis|osti na četnosti
užívání.
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Dodáváno s pĚím'/m komínou/m nástavcem s uÍvodem pro regu|ační tahovou klapku.
Ko|eno 90o a regu|ační klapka jsou vo|ite|né.

Ekotherm seruis-Josef Janečelg Ho a93218,460 01 LIBEREC

Technická data
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Parametry Jednotka
V'fkon kotle kW

20 25
Požadovany komínoW tah Pa 10-15
Tep|ota kouĚového plynu oc 140 - 180

V,/konnost kotle o/o pribllžně 90
Izolace cm 5 - mineráIní vlna

Typ pallva dĚevěné peIety

Max. pracovní t|ak Mpa 0,25

Max. teplota vody oc 95

Komínová zděÍ mm s 130 a 130

A mm 480 480

B mm B5s Bss
c mm 84s 89s
D mm 90s 955

E mm 380 380
H mm 1080 1080

Voda Vstupní Rtt 1tt

Voda u/stup Rtt 1tt

Vypouštěcí ventiI Rtt Ll2"
Váha kot|e (bezvody) kg 186 L97

Objem vody v kotli 55 60


