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●  Plnění spalovací komory kotle je velmi jednoduché a rychlé odklopením horních 
přikládacích dvířek.

●  Větší objem spalovací komory 130 dm3 (130 l)

●  Vysoká účinnost 84 – 90%.

●  Max. délka polenového dřeva 530 mm pro všechny jmenovité výkony.

●  Delší doba vyhoření spalovací komory až 7 hod. při jmenovitém výkonu.

●  Rychlý start kotlů ROJEK PK je zajištěn větší plochou kotlového tělesa a výměníku, které 
jsou rovnoměrně vyplněny vodou o objemu 98 l.

●  Snadné čištění výměníku pomocí ovládací páky a čistících dvířek přístupných z vnější strany 
(pravé nebo levé provedení) 

●  Kotle splňují třídu 3 dle ČSN EN 303-5.

●  Kotle jsou řízeny elektronickou ovládací jednotkou, která ovládá: odtahový ventilátor, 
teplotu vody v kotli – spouštění čerpadla a vypnutí ventilátoru, řízení teploty vody UT a TUV 
(min. – max.), manuální nebo automatický režim (několik různých variant automatického 
režimu), dobu dohoření, ruční provoz při zatápění, regulovatelné otáčky ventilátoru, 
spalinové čidlo, ochranu kotle a regulátoru, zvukový alarm, volbu jazyků.

●  Spalinové čidlo ovládací jednotky šetří až 13% paliva. Teplota výstupní vody je velmi 
stabilní, což prodlužuje životnost kotle. Kontrola teploty spalin na výstupu z kotle 
zapříčiňuje nízké emise prachu a plynů škodlivých pro životní prostředí.

Přednosti pyrolytických kotlů ROJEK PK 20, PK 25, PK 30

Pyrolytické kotle ROJEK PK mají horní plnění spalovací 
komory, což umožňuje plně využít objem spalovací komory 
nejen pro kusové dřevo (délky polen 530 mm), ale i pro 
sypká paliva, např. krátké kusové dřevo – produkt drtičů 
dřevní hmoty ROJEK DH 10, nebo dřevěné brikety.

Ručně dřevo o délce 530 mm

NOVINKA ve vytápění rodinných domů
Pyrolytické kotle ROJEK PK 20, ROJEK PK 25, ROJEK PK 30
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Údaje a fotografie v tomto letáku 
jsou informativní.
Výrobce si vyhrazuje právo 
na případné technické změny.

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. - prodej tepelné techniky

Masarykova 16, 517 50 Častolovice, Česká republika

Tel.: +420 494 339 134 / 144, Fax: +420 494 322 701

e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz, www.rojek.cz

Objednávky, fakturace, doprava, termíny dodání 
----------------------------------------------------
Erika Mrázová, tel.: 494 339 144
mob.: 733 598 638, e-mail: mrazova@rojek.cz

Technická podpora prodeje
---------------------------------------------
Ing. Pavel Till, tel.: 494 339 134
mob.: 603 889 474, e-mail: till@rojek.cz

Technická podpora prodeje
-------------------------------------------------
Ing.  Atanas Popov, tel.: 494 339 128
mob.: 739 531 092, e-mail: popov@rojek.cz

VýhOdným PaliVEm současnosti a budoucnosti je hnědé uhlí. Automatické kotle ROJEK a 15U, TKa 15, 
TKa 25, TKa 45 a TKa 80 komfortně a ekologicky spalují hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4-25 mm.
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Krátké kusové dřevo vyrábí přímo v lese ze smrkových větví například drtič dřevní 
hmoty DH 10 Sp.Toto dřevo je ihned při výrobě plněno do pytlů. Pytle lze výhodně 
uložit na europalety. Toto krátké kusové dřevo uložené na paletách na otevřeném 
prostranství asi za 6 týdnů samovolně vyschne a je možné ho použít ihned ke spalování 
v kotlích ROJEK PK, KTP, KTP PELLET a TKA. Drtiče nabízíme v provedení dh 10 S, 
dh 10 Sp, dh 10 E, dh 10 Ep, dh 10 Tp.

Nejvýhodnějším palivem současnosti je krátké kusové dřevo (KKD) - produkt drtičů dřevní hmoty ROJEK DH10.

Váš prodejce:

Výhody spalování hnědého uhlí Ořech 2:

 - možnost automatické dodávky paliva

 - výhodné ceny

 - stabilní dostupnost na trhu

 - ekologické spalování v automatických kotlích ROJEK

Automaticky pelety a uhlíAutomaticky pelety a uhlí + ručně dřevo a uhlí

Automaticky pelety a uhlí + ručně dřevo a uhlí

Průměrné náklady na vytápění rodinného domku za rok

Palivo Cena v Kč

Krátké kusové dřevo 6.000,-

Dřevo 17.800,-

Hnědé uhlí 19.700,-

Černé uhlí 24.600,-

Zemní plyn 30.280,-

Elektřina akumulace 41.800,-

Pro výpočet byly použity průměrné ceny paliv k 1. 8. 2011
 


