






Směšovač 
Pod retortou je přiveden primární vzduch 
směšovačem, kde se vzduch rovnoměrně rozprostře po  
obvodu retorty a současně předehřívá na vyšší teplotu  
až 250°C. 

Keramický katalyzátor 
Je konstruován ve tvaru klenby, která zajišťuje 
odrazem a kumulací tepla dostatečnou teplotu v 
ohništi a vrací plamen zpět do ohniště čímž  jejich 
dohořením snižuje podíl nespálených prchavých látek. 

Turbulátor 
Rozvádí a rozvíří horké spaliny, tím zvyšuje přenos 
tepla na stěny a roste účinnost kotle. 

Výměníkový odtah 
Odtah spalin do komína je dvouplášťovou trubkou  
150 mm, přes kterou je teplota spalin snížena až na 
cca 130-220°C. 

Popis automatického kotle 
VOLLCANO je ocelový teplovodní kotel určený pro ústřední 

vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 18 kW.  Kotel je 
konstruován jako univerzální pro spalování hnědého uhlí a 
dřevních pelet (do zrnitosti 25 mm) bez nutnosti jakékoliv úpravy 
při přechodu mezi jednotlivými palivy (mimo přenastavení 
dávkování paliva na regulaci kotle).  

Popelník 
Dostatečně velký, aby nebylo potřeba vynášet popel 
každý den. 

Litinová retorta a rošt 
 

Retortový hořák je osazen litinovou odhořívací 
plochou - litinový rošt, která zaručuje dlouhou 
životnost i při vysokých teplotách (až 1200°C) 
hořícího paliva. 

A
U

TO
M

AT
IC

K
Ý 

KO
TE

L 
   

   
 D

Ř
EV

N
Í P

EL
ET

Y
   

   
 H

N
ĚD

É 
U

H
LÍ

  

Podavač paliva 
Podavač paliva je garancí průběžného spalovacího 
procesu, což je zabezpečeno retortovým hořáku se 
šnekovým podavačem technologie LING®. Je vybaven 
odolnou nerezovou vložkou, která zabezpečuje plynulý 
chod a dlouhou životnost. 

Zásobník paliva 
Zásobník je svou koncepcí navržen tak, aby zajišťoval 
dostatečnou zásobu paliva a objem zásobníku paliva 
vystačí na několikadenní běžný provoz (3-5 dní). 

Řídící jednotka 
Celý proces spalování ve spolupráci s novou řídící jednotkou 
„READ&GO“ je v českém jazyce optimalizován pro správnou 
funkci a jednoduchou intuitivní obsluhu s možností 
individuálního nastavení dne v rámci týdenního programu a 
signalizací aktivních stavů čerpadel a periferních zařízení. 

Izolace 
Kotel je chráněn vrstvou izolace eliminující ztráty sáláním. 

Hasící systém 
Palivo v násypce je proti nechtěnému zahoření při 
jakékoli poruše nebo havárii šnekového  podavače  
chráněno bezpečnostní tavnou pojistkou s hasící 
vodou, která uhasí hořící palivo. 

Ventilátor 
Cyklónový ventilátor přivádí spalovací vzduch přes 
směšovač do ohniště ze spod přes retortu stejně jako u 
kovářské výhně. 
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