
 

 
 

FIREX 2S  
 
 
 
 
 
 
 

 

Razred 5 po EN 303-5:2012 

 
Visok izkoristek: 89,5%     

Do 6 ur avtonomije 

 Izgorevanje z obrnjenim vlekom 

Odpiranje vrat za nalaganje do 180° 

 
Pladenj, rešetka in palice 

kurišča iz nerjavečega 
jekla AISI 310S 

 
Natančno upravljanje zaporne 

lopute za zrak  

Varnostni toplotni izmenjevalnik 

 

 
 
 
 
 
 
 

UPLINJEVALNI KOTEL NA POLENA Z NAVZDOL OBRNJENIM PLAMENOM IN TOPLOTNO NADZOROVANIM 

PIROLITIČNIM IZGOREVANJEM, Z VENTILATORJEM NA SESALNI STRANI 

 
RAZPON IZHODNE MOČI 

 
OD 34 DO 55 kW 

 
TEMPERATURA POVRATKA 

  
> 55 °C 

 

 
GORIVO 

  
polena 

 

 
MODELI 

 
34 

 
45 

 
55 

 

 
SEZONSKA UČINKOVITOST 

 

 

A+ 

 

 

A+ 

 

 

A+ 

 
ohišje kotla iz ogljikovega jekla – dimni tokokrog z obrnjenim vlekom 



OBVOD 

PROTIDIMNA 

VRATA 

SEKUNDARNI 

DOVOD 

ZRAKA 

(nepovratni 
ventil) 

KANALI ZA 
SEKUNDARNI 

ZRAK 

VRATA 

ZGOREVALNE 

KOMORE 

Podrobnosti 

 

 
 

Izgorevanje z obrnjenim vlekom. 

Visok izkoristek (za trda goriva): več kot 89,5 %. 

Regulacija primarnega in sekundarnega zraka za 
optimizacijo in nadzor izgorevanja s pomočjo loput z 
vgrajenimi nepovratnimi ventili. 

Modulacijski ventilator na sesalni strani. 

Pladenj, rešetka in palice kurišča iz nerjavečega jekla AISI 
310S. 

Hrbtna notranja stena iz ognjestalnega 
materiala, ki preprečuje nastajanje kondenza. 

Katalizator iz šamotne opeke. 

Nalaganje in vzdrževanje zalogovnika polen prek 
izoliranih zgornjih vrat na sprednji strani. Spodnja 
vrata, ki se odpirajo pod kotom 180°, omogočajo 
dostop do zgorevalne komore. 

Ročka za odpiranje vrat z ognjevarno zaščito. 

Notranja vrata med vrati za nalaganje polen in 

zalogovnikom polen omogočajo protidimno zaščito. 

Zalogovnik polen s stenami debeline 8 mm. 

Ohišje kotla in dimna komora sta izolirana s kameno 

volno (debeline 50 mm), odporne proti trganju, ki je 

pokrita z aluminijasto ploščo. 

Krmilnik Biotronic za samodejno upravljanje ventilatorja 

kotla in različnih inštalacij, med drugim: 

- ogrevanje, 

- ogrevanje in priprava tople sanitarne vode z enojno ali 

dvojno tuljavo ali toplotnim izmenjevalnikom, 

potopljenim v ogrevalno vodo, 

- v kombinaciji s solarno napravo. 

Jeklena tuljava varnostnega toplotnega izmenjevalnika 

je v zgornjem delu grelnika neposredno potopljena v 

vodo. 

ODPIRANJE VRAT ZA 

NALAGANJE POLEN 

POD KOTOM 180° 

 

PRIMARNI DOVOD 

ZRAKA 

(nepovratni ventil) 

 

KATALIZATOR ZA POPOLNO 
IZGOREVANJE 

 KURIŠČE ZA POPOLNO IZGOREVANJE 
OBODNE STENE IZ TOPLOTNO 
OBSTOJNEGA JEKLA  



Moč in varnost 
 

Unical predstavlja izdelke FIREX 2S kot odziv na vse 
večje povpraševanje po kotlih na polena, ki izkoriščajo 
obnovljive vire energije. 

Kotel na polena z elegantno zasnovo ponuja veliko 
inovativnih tehnoloških rešitev: 

trije modeli z močjo 34, 45 in 55 kW  

Popolno uplinjanje s pirolitičnim izgorevanjem 

 

Delovanje 

Ventilator, ki je nameščen na sesalni strani, 
zagotavlja optimizacijo porabe. 

Skrbno izbrani materiali, ki so ognjevarni in odporni 
na korozijo. 

Zaradi premišljene izolacije kljub preprosti zasnovi 
zagotavlja izjemno toplotno zmogljivost in nizke 
toplotne izgube. 

Suha zgorevalna komora s katalizatorjem iz 
ognjestalnega materiala za popolno izgorevanje. Dimni 
prehodi so izvedeni s trikotnimi kanali s prečnimi utori 
(patentiran sistem), ki omogočajo absorpcijo 
toplotnega raztezanja in tako zmanjšajo mehansko 
obremenitev konstrukcije za zanesljivejšo uporabo in 
daljšo življenjsko dobo. 

Nastavljive obodne stene iz nerjavečega jekla v 
dimnih kanalih optimizirajo izmenjavo toplote in tako 
povečajo učinkovitost. 

Hrbtna notranja stena ostane popolnoma suha in 
je izdelana iz debelega ognjestalnega materiala z 
dolgo življenjsko dobo, kar pripomore k hitri 
stabilizaciji temperature po vžigu, ki je najbolj 
kritična faza. 

Praktična in enostavna uporaba. 

»Protidimni obvod« na zgornjih vratih. 

Izolirana sprednja vrata za nalaganje in dodatna vrata 
zgorevalne komore za lažje nalaganje in vzdrževanje 
zalogovnika polen zahvaljujoč popolnemu 180-
stopinjskemu odpiranju. 

Hitro, enostavno odpiranje in zapiranje vrat kurišča 
z vrtljivo ročko in udobnim izoliranim ročajem. 

 
Avtonomija 

Zaradi premišljene zasnove notranje prostornine 
glede na svojo kategorijo zavzamejo malo prostora, 
kar olajša postavitev, hkrati pa zagotavljajo dovolj 
prostora za polena, dolga do 0,5 m pri različicah z 
močjo 34–35 kW in do 0,7 m pri različici z močjo 55 
kW, kar zagotavlja dolgo avtonomijo delovanja z 
daljšimi intervali med ponovnimi nalaganji. 

Dimna komora je v celoti izolirana in zmanjša toplotne izgube. Suha zgorevalna komora z obrnjenim vlekom. 

 

Krmilnik BIOTRONIC 

Digitalni elektronski krmilnik BIOTRONIC, ki je del 
serijske opreme, nenehno uravnava in nadzoruje 

izhodno moč. 

Programska oprema nenehno nadzira vse faze 

delovanja kotla in zagotavlja večjo varnost, saj z 
zvočnim signalom opozori na pregrevanje, okvaro 

temperaturnega senzorja in zamenjavo goriva. 
Omogoča tudi prikaz sporočil, ki opozarjajo na: 

odprta vrata, prekoračitev najvišje temperature 
inercijskega hranilnika, alarma za previsoko 
temperaturo sončnih kolektorjev

 

 
(če so nameščeni), okvaro senzorja ogrevalnega 

kroga. 

Poleg tega omogoča tudi nadzor temperature v 

inercijskem hranilniku, zalogovniku tople sanitarne 

vode, morebitnega sistema sončnih kolektorjev in 

sistema za preprečevanje kondenza. 

Regulator z mikroprocesorjem popolnoma 

samodejno upravlja: modulacijo plamena, vžig, izklop 

in delovanje gorilnika. 

Legenda: 
 

1 Glavno stikalo 
2 Tipka za ponastavitev nadzorne enote 
3 Tipka za poletni/zimski režim 
4 Tipka za zagon ventilatorja 
5 Tipka za preklop med pripravo 

tople sanitarne vode/ogrevanjem  
6 Tipka menija za nastavitev funkcij kotla  
7 Tipka za zmanjšanje vrednosti funkcij 
8 Potrditev zvočnega alarma 
9 Indikator delovanja črpalke za sončne kolektorje 

10 Indikator hranilnika tople vode  
11 Indikator delovanja toplotne črpalke 
12 Pomožni vhod 230 V  
13 Indikator delovanja ventilatorja 
14 Indikator delovanja pomožnega kotla na olje/plin 

 

 

Zaslon KRMILNIK BIOTRONIC 



 
 

 

Mere in tehnični podatki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 

T1 Ogrevalni krog 

T2 Povratek iz ogrevalnega kroga 

T3 Nosilec senzorja varnostnega 
termostata, pretoka sanitarne vode 

 
 

T4 Priključek za razbremenilni ventil za 
omejevanje temperature 

T5 Priključek na dimnik 

T6 Priključki za varnostni toplotni 
izmenjevalnik 

 
 

T7 Odvod kotla 

T8 Priključek senzorja povratka 

 
 

FIREX 2S A 

mm 

B 

mm 

C 

mm 

D 

mm 

E 

mm 

F 

mm 

G 

mm 

H 

mm 

T1 

UNI ISO 
228/1 

T2 

UNI ISO 
228/1 

T3 

UNI ISO 
228/1 

T4 

UNI ISO 
228/1 

T5 

Ø 
mm 

T6 

UNI ISO 
228/1 

T7 

UNI ISO 
228/1 

T8 

UNI ISO 
228/1 

 

34 510 680 1230 190 78 1025 628 65 G 1 ¼ G 1 ¼ G ½ G ½ 150 G ½ G ½ G ½ 

45 610 680 1380 190 81 1150 628 65 G 1 ½ G 1 ½ G ½ G ½ 200 G ½ G ½ G ½ 

55 610 880 1380 190 81 1150 828 65 G 1 ½ G 1 ½ G ½ G ½ 200 G ½ G ½ G ½ 

 

FIREX 2S 
 

34 45 55 

NAZIVNA IZHODNA MOČ kW 30,6 40,1 49,1 

IZHODNA MOČ PEČI kW 34,2 45 55,2 

RAZRED SEZONSKE UČINKOVITOSTI V NAČINU 
OGREVANJA 

 

 
 

 
 

 
 

 

UČINKOVITOST % 89,5 89,1 89,1 

RAZRED KOTLA PO EN 303-5:2012  5 5 5 

NAJV. DELOVNI TLAK bar 3 3 3 

ZMOGLJIVOST ZALOGOVNIKA POLEN l 108 160 218 

DOLŽINA POLEN cm 50 50 70 

TEMPERATURA DIMNIH PLINOV PRI NAZIVNI MOČI °C 171 177 178 

DIMNIŠKI PRIKLJUČEK mm 150 200 200 

PROSTORNINA VODE V HRANILNIKU l 59 71 93 

NAJVEČJA RAZPOLOŽLJIVA MOČ W 146 146 146 

CO (13 % O2) mg/Nm3 262 341 267 

NOx (13 % O2) mg/Nm3 131 133 137 

Hc (13 % O2) mg/Nm3 0,8 7,3 8 

Prašni delci (13 % O2) mg/Nm3 19 18 19 

TEŽA PRAZNEGA HRANILNIKA kg 363 475 623 

 

                                     46033 Castel d’Ario - Mantova - Italija - tel. 0376 57001 - faks 0376 660556 - export@unical-ag.com - www.unical.eu 
Družba Unical AG ne sprejema odgovornosti za morebitne netočnosti, ki so posledica napak pri prepisovanju ali tiskanju. Prav tako si pridržuje pravico do sprememb izdelkov, če presodi, da je to 
potrebno in koristno, ne da bi to vplivalo na bistvene lastnosti navedenih izdelkov. 
 

 MKM Nova d.o.o., Celovška 291, 1000 Ljubljana,   
Tel: 01 58 37 940, Fax: 01 51 91 454, E-pošta: mkmnova@siol.net, www.mkm-nova.si 

zastopstvo, dobava, montaža, servis 
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