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Kotel TRINNITY K20 nabízí nejúspornější systém vytápění rodinných domů dřevními 
peletami. Díky technologickému pokroku je možno zvolit takovou konstrukci, která 
umožňuje nízké vstupní náklady na pořízení samotného kotle a hydraulických armatur. 
Ke kotli není nutno používat akumulační nádrž. Kotel umožňuje spalování dřevních pelet 
s vyšším obsahem kůry a jiných druhů nestandardní peletizované biomasy. Unikátní 
konstrukce hořáku šetří čas na obsluhu, protože hořák stačí vyčistit pouze jednou za topnou 
sezonu. Běžná roční spotřeba pelet v tomto modelu se pohybuje mezi 5 až 7 tunami za 
rok. Pro uznání prodloužené záruky je nutno kotel zapojit podle schématu číslo 16. 

Základní výbava
 automatické zapalování
 osvědčený rotační hořák 
 kotel je dodáván kompletní, vč. 370 l zásobníku paliva
 řídící jednotka umožňuje ovládání  

1 směšovaného topného okruhu a TUV

Základní technické parametry TRINNITY K20
jmenovitý výkon kW 20
objem zásobníku paliva dm3 370
třída kotle dle ČSN EN 303-5 5
Ekodesign Ano
SVT kód 31834
třída energetické účinnosti A+
elektrický příkon při jmenovitém výkonu W 55
rozměry kotle (š x h x v) mm 1256 x 1167 x 1453
hmotnost kg 310Volitelné příslušenství

 Modul pro napojení kotle na internet – bezplatné připojení přes cloud umožňuje na dálku ovládat kotel, provádět úpravu nastavení, řešit 
servisní podporu. Aplikace umožňuje sledovat historii provozu kotle.

 V základní výbavě kotel obsahuje podavač 1 metr a zásobník paliva 370 litrů. V případě zájmu je možno dopravník prodloužit  
až o 3 metry nebo je možno použít menší zásobník 200 litrů.

TRINNITY K20

PRAVÝ:  zkr.2: TRINNITY K20 P   |  č.: 596182
LEVÝ:  zkr.2: TRINNITY K20 L   |  č.: 596183 DPC bez DPH:  99 000 Kč

Výhody kotle TRINNITY K20
 možnost spalování dřevních pelet s kůrou - ročně ušetří až 10 tis. Kč za palivo  

ve srovnání s běžnými kotli na dřevní pelety
 možnost ovládání kotle na dálku a provádění technické podpory přes Internet
 výborná cena
 prodej mimo e-shopy – domovský produkt GC skupiny
 možnost variabilního umístění zásobníku paliva vedle kotle
 servisní pokrytí v celé ČR
 minimální čas potřebný na údržbu kotle
 spolehlivá řídící jednotka

Zapojení kotle
V případě instalace kotle do topného systému s jedním okruhem 
je nutno provést instalaci podle schématu číslo 16. Zapojení dle 
schématu je podmínkou pro uznání záruky.
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Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační.

http://www.gcskupina.cz

