
BONO
   cechy szczególne:

- palnik w całości wykonany z żeliwa, 
   co wydłuża jego żywotność
- możliwość spalania paliw o szerokim
   zakresie uziarnienia 0-35mm, w tym tak-
   że węgli spiekających się i szlakujących
- stal kotłowa P265GH
- nowoczesny sterownik ST-37n RS
- praca w trybach letnim i zimowym
- łatwe i szybkie czyszczenie
- kocioł dwupaleniskowy z rusztem wodnym

Palnik żeliwny 
własnej kon-
strukcji umożli-
wia efektywne 
spalanie węgli 
spiekających się 
i szlakujących o 
uziarnieniu od 0 
do 35 mm

Sterownik TECH ST-37n RS
Sterownik dedykowany, możliwość 
podłączenia regulatora pokojo-
wego, możliwość podłączenia mo-
dułu ST-65 GSM, możliwość pod-
łączenia modułu ST-505 Ethernet, 
możliwość podłączenia regulatora 

pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną, możliwość ste-
rowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modu-
łów ST-61 v4 lub ST-431N,  sterowanie tygodniowe (opcjonalnie)

L.p. Parametry techniczne       J.m. Dane
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1 Nominalna moc kotła kW 6 - 20
2 Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,8  
3 Pojemność wodna kotła l 56
4 Wielkość powierzchni ogrzewanej m2  <200
5 Sprawność % 82
6 Pojemność komory zasobnika l 130
7 Stałopalność przy mocy nominalnej h <90
8 Maksymalna temperatura zasilania °C 85
9 Minimana temperatura powrotu °C 55

10 Maksymalne dop. ciśnienie robocze MPa 0,15
11 Ciśnienie próbne MPa 0,3
12 Wymagany ciąg spalin Pa >26
13 Przekrój otworu kominowego min. cm2 195
14 Minimalna wysokość komina m 7
15 Średnica czopucha    mm 178
16 Masa kotła (+/- 5%) kg 385
17 Średnica króćca zasilania i powrotu G 1 1/2”
18 Średnica króćca spustowego G 1/2”
19 Zasilanie V/Hz ~230 V / 50 Hz
20 Pobór mocy W 160 rozruch/90 praca
21 Wymiary max : wys./szer./gł. cm 128,2 x 108,3 x 73,2

parametry techniczne :

PALIWO PODSTAWOWE: eko-groszek
PALIWO ZASTĘPCZE: węgiel,  miał węglowy
drewno, brykiet drzewny, zrębki drewna, pellet

Kocioł Bono to wyrób przystosowany dla osób, które za paliwo podstawowe chcą używać ekogroszku. Konstrukcja tego kotła 
spełnia te wymagania, a zastosowanie podajnika żeliwnego umożliwia również ekonomiczne i ekologiczne spalanie miału, peletu 
i mieszanek ekogroszku z miałem. Kocioł posiada także awaryjny ruszt wodny umożliwiający sezonowe lub awaryjne spalanie za-
równo polan drewna, drewna kawałkowego jak i węgla. Wyjście czopucha z kotła pod kątem 45 stopni umożliwia podłączenie za 
pośrednictwem kolana 45 stopni do przyłącza kominowego z tyłu kotła lub od góry.
Zaawansowany sterownik ST 37N z RS umożliwia szeroki zakres sterowania parametrami spalania a pojemny zbiornik (130 L) pozwala 
na wydłużenie czasu między kolejnymi uzupełnieniami paliwem.  


