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ATMOS JE ČESKÁ RODINNÁ FIRMA A JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH EVROPSKÝCH VÝROBCŮ KOTLŮ 
NA PEVNÁ PALIVA

Cílem firmy ATMOS je být jedním z nejlepších výrobců kotlů v Evropě. Být firmou, které záleží na své 
tradici, zkušenostech a značce ATMOS.

Sortiment zahrnuje kotle na dřevo od 15 do 150 kW, kotle na uhlí a dřevo od 20 do 50 kW, kotel na 
hnědouhelné brikety a černé uhlí od 25 do 35 kW, kotle na pelety od 4,5 do 80 kW a kombinované 
kotle na zplynování dřeva v kombinaci s hořákem na pelety nebo ELTO ve výkonech od 15 do 35 kW. 
Výrobky firmy Atmos vzbudily velký zájem mezi uživateli topícími dřevem a instalatéry, pro svou dobrou 
funkčnost, kvalitu a v neposlední řadě, velice příznivou cenu. 
Firma exportuje více než 80 % své produkce do zahraničí.

Ekologické kotle...ATMOS

ATMOS

ATMOS

ATMOS

NOVÉ KOMPAKTNÍ AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY D15PX A D20PX

Novinkou v produkci firmy ATMOS jsou kompaktní automatické kotle D15PX a D20PX pro spalování pelet. 
Kotle jsou dodávány jako kompletní zařízení se zabudovaným dopravníkem, zásobníkem na pelety o objemu 
175 l a hořákem na pelety ATMOS A25. Jejich kompaktní řešení umožňuje instalaci do malých kotelen.

Konstrukce kotle
Kotle jsou konstruovány pro elektronicky řízené spalování pelet s 
automatickým zapalováním paliva. 
Hořák na pelety je zabudován v přední části kotle ve dvířkách 
spodní spalovací komory. Tato komora je vyložena keramickými 
tvarovkami pro ideální dohoření plamene s vysokou účinností a 
slouží také jako prostor pro popel. 
V zadní části kotle je umístěn trubkový výměník osazený 
segmentovými brzdiči pro dosažení vysoké účinnosti.

Výkon kotle D15PX na pelety 4 - 15 kW
Výkon kotle D20PX na pelety 6 - 20 kW

Kotle splňují 5. emisní třídu (třída energetické účinnosti A+), 
požadavky na Ekodesign a jsou zařazeny mezi kotle pro Kotlíkové 
dotace.
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ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO    
■ moderní konstrukce
■ topeniště je vyrobeno z kvalitního plechu o síle 6 mm
■ keramický spalovací prostor
■ keramika s mikrovýztuží
■ velká přikládací dvířka
■ velký zásobník paliva
■ vysoká účinnost > 90 %
■ řízený odtahový ventilátor
■ snadná obsluha a čištění
■ chladící smyčka proti přetopení
■ splňuje požadavky na Ekodesign
Moderní kotle pro spalování dřeva na principu generátorového zplynování s 
pomocí speciální trysky a odtahového ventilátoru (S).
Vysoká účinnost, nízká spotřeba, komfortní a ekologický provoz.
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KOMBI KOTLE NA DŘEVO / UHLÍ S HOŘÁKEM NA PELETY
DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP / C18SP, C25SP    
■ moderní konstrukce
■ vysoká účinnost 
■ automatické zapalování paliva (pelet)
■ velká spalovací komora a velký popelník
■ velká čistící dvířka
■ osazení hořákem na pelety ATMOS A25 nebo topný olej
■ možnost pneumatického čištění spalovací komory hořáku
■ možná kombinace jednotlivých druhů paliv - střídání paliva 
 bez úprav na kotli dřevo/uhlí + pelety
■ splňuje požadavky na Ekodesign (mimo DC18SP)
■ automatického startu hořáku na pelety po dohoření dřeva/uhlí
Kotel je konstruován jako těleso se třemi nad sebou posazenými komorami. 
Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva/uhlí, tak jak to známe u klasických 
zplynovacích kotlů. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena hořákem.
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AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY
- standardní provedení  - s keramickým spalovacím prostorem
D14P, D21P, D25P, D31P  D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, D80P
■ moderní konstrukce
■ trubkový výměník
■ vysoká účinnost > 90 %
■ automatické zapalování paliva
■ velká spalovací komora
■ velká čistící dvířka
■ velký popelník
■ možnost oboustranné instalace hořáku
■ osazení hořákem na pelety ATMOS A25, A45, A85 
■ možnost automatického odpopelnění
■ možnost pneumatického čištění spalovací komory hořáku
■ malé rozměry a hmotnost - jednoduchá instalace
■ splňuje požadavky na Ekodesign

HOŘÁKY NA PELETY
A25 (4,5 – 24), A45 (8,5 – 49 kW), A85 (24 – 80 kW)

Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 
10 až 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.

Displej hořáku: slouží k zobrazování aktuálního stavu hořáku a k 
nastavování jeho funkcí

Řízení hořáku: elektronickou regulací AC07X, která ovládá chod externího 
dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a 
topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, 
bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček 
ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na 
displeji elektronické regulace.

Dávkování paliva: externím šnekovým dopravníkem řízeným z elektronické regulace hořáku.
Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál.
Možnost vybavit hořák pneumatickým čištěním spalovací komůrky (hořák A85 má již v základu).
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