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„Pynové kachle sú veľmi vhodné do priestorov
s nepravidelným vykurovaním. Odpadá
riziko zamrznutia vykurovacieho systému.
Majú nižšie obstarávacie náklady ako
etážové vykurovanie a bez ďalších investícií
umožňujú reguláciu teploty v jednotlivých
miestnostiach.“

Platnosť prospektu od 1. 9. 2013 do vydania nového.
Všetky práva vyhradené – je zakázané použitie alebo vydávanie, a to ako úplné, tak čiastočné, mechanickej alebo elektronickej verzie
publikácie, textov, obrázkov a nákresov obsiahnutých v tejto publikácii, bez výslovného písomného súhlasu heatex24 . Vyhradzujeme právo
zmien produktov bez predchádzajúceho upozornenia. Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače a dig.
zobrazenia farebne záväzné. Fotografie sú ilustračné. Katalóg má iba informatívny charakter.
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Sú určené na vykurovanie domov, bytov, chát, kancelárií, administratívnych
budov, objektov, garáží, dielní bez potreby budovania rozvodného systému
teplonosného média a bez potreby komína. Prívod vzduchu a odovod
spalín je cez obvodovú stenu vykurovaného objektu, pričom hrúbka steny
môže byť do 60 cm (vo výnimočných prípadoch až do 100 cm). Prevádzka
plynového konvekčného ohrievača väčšinou nevyžaduje prívod elektrickej
energie.

plynové
kachle

Podľa spôsobu odvádzania spalín a privádzania spaľovacieho vzduchu
(podľa normy STN EN 483) môžu byť zaradené do skupiny zhotovenia:
C - uzavretý spotrebič, ktorý odoberá spaľovací vzduch z vonkajšieho
priestoru alebo zo spoločnej šachty a od ktorého sa spaliny odvádzajú do
vonkajšieho priestoru alebo do spoločnej šachty (šachtou je stavebná časť
budovy, napr. komín, kanál a pod). Spaľovací priestor a spalinové cesty
spotrebiča sú plynotesne oddelené od priestoru, v ktorom je spotrebič
umiestnený, alebo B - otvorený spotrebič, ktorý odoberá spaľovací vzduch
z priestoru, v ktorom je umiestnený a od ktorého sa spaliny odvádzajú do
vonkajšieho priestoru komínom alebo iba dymovodom. (Z tohoto dôvodu
nie sú príliš vhodné k vykurovaniu miestností určených na spanie.)
Prívod vzduchu a odovod spalín je uskutočnené cez obvodovú stenu
vykurovaného objektu, alebo do šachty (šachtou je stavebná časť budovy,
napr. komín, kanál a pod).

hlavné
časti kachlí

výhody
používania
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Plynový agregát pozostáva z plynového rozvodu, plynovej armatúry,
zapaľovacieho horáka a hlavného horáka.
Spaľovacia komora je vyhotovená z oceľového plechu ; prípadné
praskanie plechu pri chode hlavného horáka , resp. tesne po vypnutí
hlavného horáka je z dôvodu dilatačného pnutia materiálu a nemôže byť
predmetom pre uplatnenie reklamácie.
Teleso prívodu vzduchu
Dymová rúra
Izolačný plášť

• Úspora plynu 10 až 20% oproti starým ohrievačom!
• Vysoká účinnosť spaľovania až 91%.
• Kvalitné a ekologické spaľovanie.
• Vysoká stabilita zapaľovacieho plameňa.
• Nízka spotreba paliva vzhľadom k možnostiam individuálneho
vyregulovania vykurovaných objektov.
• Nízka investícia pri riešení vykurovania objektov.
• Moderné dizajnové riešenia a dlhá životnosť.
• Hygienická prevádzka vzhľadom k uzavretej spaľovacej komore a
nasávania vzduchu pre spaľovanie z vonkajšieho priestoru.
• Dokonalé odovzdávanie a prúdenie tepla do miestnosti.
• Plynová armatúra od renomovaných firiem s vysokou presnosťou
regulácie výkonu
• Prevádzka s možnosťou automatickej modulácie výkonu.
• Možnosť nastavenia žiadanje priestorovej teploty.
• Rúra odvodu spalín vyrobená z tvrdeného hliníka
• Pohodlné a jednoduché ovládanie plynovej armatúry
• Možnosť prestavby na propán bután
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• Oplatí sa preštudovať návod na obsluhu a údržbu.
• Uvedenie kachlí do prevádzky môže vykonať vždy len odborná firma.
• Nikdy nenechajte obsluhovať vykurovacie teleso deťom.
• Veci, ako napr. textilné výrobky nikdy neumiestňujte na spotrebič
• Dbajte na to, aby zápalné materiály neboli umiestnené blízko kachlí.
• Nábytok by nemal byť bližšie než 200 mm od boku kachlí.
• Kachle vyžaduje občasnú obsluhu a dozor.
• Pri uvádzaní vykurovacieho telesa do prevádzky je oprávnená osoba
povinná, predviesť Vám jeho obsluhu a údržbu a poučiť Vás o bezpečnosti
prevádzky.
• Prestavbu na iný druh plynu môže vykonávať len firma k tomu oprávnená.
• Závady na plynovej časti spotrebiča nikdy neopravujte sami opravu
požiadajte oprávnenú firmu.
• Pri zistení zápachu plynu uzatvorte kohút prívodu plynu. Spotrebič je
možné znovu používať až po zistení príčiny úniku plynu, po jej odstránení
a po dôkladnom vyvetraní miestnosti. Je zakázané skúšanie tesnosti
spotrebiča alebo vyhľadávanie miesta úniku plynu otvoreným ohňom!
• Pri vykonávaní prác (v miestnosti, kde je Vaše vykurovacie teleso
umiestnené), ktoré môžu mať za následok zmenu pracovného prostredia
je nutné vykurovacie teleso odstaviť, prípadne prispôsobiť jeho prevádzku
danému prostrediu. Napríklad pri práci s náterovými hmotami, ktoré
uvoľňujú horľavé výpary (lepidlá, laky a pod.), je nutné vykurovacie teleso
odstaviť z prevádzky. Obnovenie prevádzky môže nastať až po riadnom
vyvetraní miestnosti.
• Pri dlhšom odstavení vykurovacieho telesa mimo prevádzky uzavrite
kohút prívodu plynu pred spotrebičom. Pokiaľ je spotrebič mimo
prevádzky dlhšie než 3 mesiace, doporučujeme preskúšanie všetkých jeho
užívateľských funkcii.
• Kachle čistite vždy až po jeho vypnutí a vychladnutí.
• Pred zahájením vykurovacej sezóny doporučujeme zložiť plášť a odstrániť
všetky nečistoty z výmenníka tepla a okolo neho.
• Pravidelnou údržbou Vášho vykurovacieho telesa možno predísť
prípadným závadám. Odporúčame vykonávať celkovú údržbu raz za dva
roky, najlepšie pred začatím vykurovacej sezóny, pracovníkom servisu
alebo oprávnenej firmy.

zemný
plyn

oceľový
výmenník

propán
bután

regulácia
teploty

elektrické
zapaľovanie

komínový

automatické
zapaľovanie

večný
plameň

parapetný
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Lampart

LB 20
LB 30
LB 50

Rada plynových vykurovacích telies Lampart LB s čistým dizajnom
je dostupná v troch výkonových prevedeniach z ktorých si hravo
vyberiete tie, ktoré najviac zodpovedajú Vašim individuálnym
požiadavkám. Sú dostupné v parapetnom (odvod spalýn cez stenu)
a aj komínovom prevedený s kvalitným nerezovým horákom.
Vykurovacie telesá sa dajú prestavať na propán bután.
Sú určené na priame vykurovanie bytov, garáži, hál a iných miestností.
Smaltovaný povrch zariadení zabazpečuje stálosť farbenia a ľahké čistenie.
Smaltovaný oceľový výmenník zaručuje dlú životnosť. Kombinovaný
plynový ventil na svetovej úrovni automaticky udržuje teplotu v miestnosti
na požadovanej hodnote. Nerezový horák umožňuje dokonalé spalovanie
a minimalizuje emisie. Spĺňajú bežné normy bezpečnosti doporučených
povrchových teplôt.

LB 30 KK • LB 30 PP

komínová: H24LLB30KK0005 • cez stenu: H24LLB0PP0006
Plynové vykurovacie telesá Lampart LB 30 s výkonom 4,1 kW. Vyhrievaný priestor do 45
- 80 m3. V bielom farebnom prevedení.

LB 50 KK • LB 50 PP

komínová: H24LLB50KK0007 • cez stenu: H24LLB50PP0008
Plynové vykurovacie telesá Lampart LB 50 s výkonom 5,5 - 6,8 kW. Vyhrievaný priestor
do 60 - 100 m3. V bielom farebnom prevedení.

www.slauka.sk
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LB 20 KK • LB 20 PP

komínová: H24LLB20KK0003
cez stenu: H24LLB20PP0004
Plynové vykurovacie telesá
Lampart LB 20 s výkonom 2,5
kW. Vyhrievaný priestor do
25 - 60 m3. V bielom farebnom
prevedení.

Model

LB 20 PP

LB 20 KK

LB 30 PP

LB 30 KK

LB 50 PP

LB 50 KK

Palivo

ZP / PB

ZP / PB

ZP / PB

ZP / PB

ZP / PB

ZP / PB

Odvod spalín

cez stenu

komín

cez stenu

komín

cez stenu

komín

Max. tepelný výkon (kW)

2,5

2,5

4,1

4,1

5,5

6,8

Vykurovaný priestor (m3)

25-60

25-60

45-80

45-80

60-100

60-100

Vyhotovenie vykurovacieho telesa

C11(uzatvorený)

B11 (otvorený)

C11(uzatvorený)

B11 (otvorený)

C11(uzatvorený)

B11 (otvorený)

Horák

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

Tlak plynu v horáku ZP / PB (mbar)

9,5 / 29,5

9,5 / 29,5

9,5 / 29,5

9,5 / 29,5

11 / 29,5

14,5 / 29,5

Tlak prípojky ZP / PB (mbar)

25 / 30

25 / 30

25 / 30

25 / 30

25 / 30

25 / 30

Večný plamienok

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Zapalovanie

elektronické

elektronické

elektronické

elektronické

elektronické

elektronické

Regulácia teploty

termostat

termostat

termostat

termostat

termostat

termostat

Spotreba plynu ZP (l/h) / PB (g/h)

360 / 95

360 / 95

435 / 130

435 / 130

590 / 170

740 / 210

Účinnosť (ZP)

91%

88%

87%

87%

87%

87%

Elektrické pripojenie

nie je nutné

nie je nutné

nie je nutné

nie je nutné

nie je nutné

nie je nutné

Výmenník

smalt. oceľový

smalt. oceľový

smalt. oceľový

smalt. oceľový

smalt. oceľový

smalt. oceľový

Pripojenie odvodu spalín (mm)

Ø 76

Ø 76

Ø 76

Ø 76

Ø 76

Ø 76

Hmotnosť (kg)

17

16

27

25

35

33

Výška x Šírka x Hľbka (mm)

620 x 460 x 255

690 x 460 x 255

620 x 750 x 260

690 x 750 x 260

620 x 750 x 260

690 x 750 x 260

Tabuľka technických parametrov je len orientačná. Pre bližšie informácie si vyžiadajte návod na obsluhu alebo zavolajte na našu odbornú linku.
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Lampart Gala

classic 20
classic 30
classic 50

Plynové vykurovacie telesá Lampart Gala Classic s elegantným
dizajnom sú dostupné v troch výkonových prevedeniach z ktorých si
hravo vyberiete tie, ktoré najviac zodpovedajú Vašim individuálnym
požiadavkám. Sú dostupné v parapetnom (odvod spalýn cez stenu)
a aj komínovom prevedený s kvalitným nerezovým horákom.
Vykurovacie telesá sa dajú prestavať na propán bután.
Sú určené na priame vykurovanie bytov, garáži, hál a iných miestností.
Smaltovaný povrch zariadení zabazpečuje stálosť farbenia a ľahké čistenie.
Smaltovaný oceľový výmenník zaručuje dlú životnosť. Kombinovaný
plynový ventil na svetovej úrovni automaticky udržuje teplotu v miestnosti
na požadovanej hodnote. Nerezový horák umožňuje dokonalé spalovanie
a minimalizuje emisie. Spĺňajú bežné normy bezpečnosti doporučených
povrchových teplôt.

GLC 30 KK • GLC 30 PP

komínová: H24LGLC30KK0011 • cez stenu: H24LGLC30PP0012
Plynové vykurovacie telesá Lampart Gala Clasic 30 s výkonom 4,1 kW. Vyhrievaný
priestor do 45 - 80 m3. V pergamonovom farebnom prevedení.

GLC 50 KK • GLC 50 PP

komínová: H24LGLC50KK0013 • cez stenu: H24LGLC50PP0014

Plynové vykurovacie telesá Lampart Gala Clasic 50 s výkonom 5,5 - 6,8 kW. Vyhrievaný
priestor do 60 - 100 m3. V pergamonovom farebnom prevedení.

www.slauka.sk
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GLC 20 KK • GLC 20 PP

komínová: H24LGLC20KK0009
cez stenu: H24LGLC20PP0010
Plynové vykurovacie telesá
Lampart Gala Clasic 20 s
výkonom 3,0 kW. Vyhrievaný
priestor do 25 - 60 m3.
V pergamonovom farebnom
prevedení.

Model

GLC 20 PP

GLC 20 KK

GLC 30 PP

GLC 30 KK

GLC 50 PP

GLC 50 KK

Palivo

ZP / PB

ZP / PB

ZP / PB

ZP / PB

ZP / PB

ZP / PB

Odvod spalín

cez stenu

komín

cez stenu

komín

cez stenu

komín

Max. tepelný výkon (kW)

3,0

3,0

4,1

4,1

5,5

6,8

Vykurovaný priestor (m3)

25-60

25-60

45-80

45-80

60-100

60-100

Vyhotovenie vykurovacieho telesa

C11(uzatvorený)

B11 (otvorený)

C11(uzatvorený)

B11 (otvorený)

C11(uzatvorený)

B11 (otvorený)

Horák

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

Tlak plynu v horáku ZP / PB (mbar)

9,5 / 29,5

9,5 / 29,5

9,5 / 29,5

9,5 / 29,5

11 / 29,5

14,5 / 29,5

Tlak prípojky ZP / PB (mbar)

25 / 30

25 / 30

25 / 30

25 / 30

25 / 30

25 / 30

Večný plamienok

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Zapalovanie

elektronické

elektronické

elektronické

elektronické

elektronické

elektronické

Regulácia teploty

termostat

termostat

termostat

termostat

termostat

termostat

Spotreba plynu ZP (l/h) / PB (g/h)

360 / 95

360 / 95

435 / 130

435 / 130

590 / 170

740 / 210

Účinnosť (ZP)

91%

88%

87%

87%

87%

87%

Elektrické pripojenie

nie je nutné

nie je nutné

nie je nutné

nie je nutné

nie je nutné

nie je nutné

Výmenník

smalt. oceľový

smalt. oceľový

smalt. oceľový

smalt. oceľový

smalt. oceľový

smalt. oceľový

Pripojenie odvodu spalín (mm)

Ø 76

Ø 76

Ø 76

Ø 76

Ø 76

Ø 76

Hmotnosť (kg)

17

16

27

25

35

33

Výška x Šírka x Hľbka (mm)

620 x 460 x 255

690 x 460 x 255

620 x 750 x 260

690 x 750 x 260

620 x 750 x 260

690 x 750 x 260

Tabuľka technických parametrov je len orientačná. Pre bližšie informácie si vyžiadajte návod na obsluhu alebo zavolajte na našu odbornú linku.
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Lampart Gala

elegant 30
elegant 50

Plynové vykurovacie telesá Lampart Gala Elegant v troch
výkonových prevedeniach s pohľadným efektom krbu Vám rýchlo
vyhreje miestnosť a tak ušetrí energiu a navyše poskytne čarovnú
atmosféru. Sú dostupné v parapetnom (odvod spalýn cez stenu)
a aj komínovom prevedený s kvalitným nerezovým horákom.
Vykurovacie telesá sa dajú prestavať na propán bután.
Sú určené na priame vykurovanie bytov, garáži, hál a iných miestností.
Smaltovaný povrch zariadení zabazpečuje stálosť farbenia a ľahké čistenie.
Smaltovaný oceľový výmenník zaručuje dlú životnosť. Kombinovaný
plynový ventil na svetovej úrovni automaticky udržuje teplotu v miestnosti
na požadovanej hodnote. Nerezový horák umožňuje dokonalé spalovanie
a minimalizuje emisie. Spĺňajú bežné normy bezpečnosti doporučených
povrchových teplôt.

GLE 50 KK • GLE 50 PP

komínová, pergamon: H24LGLE50KKP0019 • cez stenu, pergamon: H24LGLE50PPP0021
komínová, hnedá: H24LGLE50KKP0020 • cez stenu, hnedá: H24LGLEP50PP0022
Plynové vykurovacie telesá Lampart Gala Elegant 50 s výkonom 5,5 - 6,8 kW. Vyhrievaný
priestor do 60 - 100 m3. V pergamonovom farebnom prevedení.
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GLE 30 KK • GLE 30 PP

komínová: H24LGLE30KKP0015
cez stenu: H24LGLE30PPP0017
Plynové vykurovacie telesá
Lampart Gala Elegant 30 s
výkonom 4,1 kW. Vyhrievaný
priestor do 45 - 80 m3.
V pergamonovom farebnom
prevedení.

Model

GLE 30 PP

GLE 30 KK

GLE 50 PP

GLE 50 KK

Palivo

ZP / PB

ZP / PB

ZP / PB

ZP / PB

Odvod spalín

cez stenu

komín

cez stenu

komín

Max. tepelný výkon (kW)

4,1

4,1

5,5

6,8

Vykurovaný priestor (m3)

45-80

45-80

60-100

60-100

Vyhotovenie vykurovacieho telesa

C11(uzatvorený)

B11 (otvorený)

C11(uzatvorený)

B11 (otvorený)

Horák

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

Tlak plynu v horáku ZP / PB (mbar)

9,5 / 29,5

9,5 / 29,5

11 / 29,5

14,5 / 29,5

Tlak prípojky ZP / PB (mbar)

25 / 30

25 / 30

25 / 30

25 / 30

Večný plamienok

áno

áno

áno

áno

Zapalovanie

elektronické

elektronické

elektronické

elektronické

Regulácia teploty

termostat

termostat

termostat

termostat

Spotreba plynu ZP (l/h) / PB (g/h)

435 / 130

435 / 130

590 / 170

740 / 210

Účinnosť (ZP)

87%

87%

87%

87%

Elektrické pripojenie

nie je nutné

nie je nutné

nie je nutné

nie je nutné

Výmenník

smalt. oceľový

smalt. oceľový

smalt. oceľový

smalt. oceľový

Pripojenie odvodu spalín (mm)

Ø 76

Ø 76

Ø 76

Ø 76

Hmotnosť (kg)

27

25

35

33

Výška x Šírka x Hľbka (mm)

620 x 750 x 260

690 x 750 x 260

620 x 750 x 260

690 x 750 x 260

Tabuľka technických parametrov je len orientačná. Pre bližšie informácie si vyžiadajte návod na obsluhu alebo zavolajte na našu odbornú linku.
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Lampart Gala

vision 30
vision 50

Plynové vykurovacie telesá Lampart Gala Vision v troch výkonových
prevedeniach s pohľadným efektom krbu s dekoratívnym oblúkom
Vám rýchlo vyhreje miestnosť a tak ušetrí energiu a navyše poskytne
čarovnú atmosféru. Sú dostupné v parapetnom (odvod spalín cez
stenu) a aj komínovom prevedený s kvalitným nerezovým horákom.
Vykurovacie telesá sa dajú prestavať na propán bután.
Sú určené na priame vykurovanie bytov, garáži, hál a iných miestností.
Smaltovaný povrch zariadení zabazpečuje stálosť farbenia a ľahké čistenie.
Smaltovaný oceľový výmenník zaručuje dlú životnosť. Kombinovaný
plynový ventil na svetovej úrovni automaticky udržuje teplotu v miestnosti
na požadovanej hodnote. Nerezový horák umožňuje dokonalé spaľovanie
a minimalizuje emisie. Spĺňajú bežné normy bezpečnosti doporučených
povrchových teplôt.

GLV 50 KK • GLV 50 PP

komínová: H24LGLE50KKP0027 • cez stenu: H24LGLE50PPP0029

Plynové vykurovacie telesá Lampart Gala Vision 50 s výkonom 5,5 - 6,8 kW. Vyhrievaný
priestor do 60 - 100 m3. V pergamonovom farebnom prevedení.

www.slauka.sk
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GLV 30 KK • GLV 30 PP

komínová: H24LGLE30KKP0023
cez stenu: H24LGLE30PPP0025
Plynové vykurovacie telesá
Lampart Gala Vision 30 s
výkonom 4,1 kW. Vyhrievaný
priestor do 45 - 80 m3.
V pergamonovom farebnom
prevedení.

Model

GLV 30 PP

GLV 30 KK

GLV 50 PP

GLV 50 KK

Palivo

ZP / PB

ZP / PB

ZP / PB

ZP / PB

Odvod spalín

cez stenu

komín

cez stenu

komín

Max. tepelný výkon (kW)

4,1

4,1

5,5

6,8

Vykurovaný priestor (m3)

45-80

45-80

60-100

60-100

Vyhotovenie vykurovacieho telesa

C11(uzatvorený)

B11 (otvorený)

C11(uzatvorený)

B11 (otvorený)

Horák

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

Tlak plynu v horáku ZP / PB (mbar)

9,5 / 29,5

9,5 / 29,5

11 / 29,5

14,5 / 29,5

Tlak prípojky ZP / PB (mbar)

25 / 30

25 / 30

25 / 30

25 / 30

Večný plamienok

áno

áno

áno

áno

Zapalovanie

elektronické

elektronické

elektronické

elektronické

Regulácia teploty

termostat

termostat

termostat

termostat

Spotreba plynu ZP (l/h) / PB (g/h)

435 / 130

435 / 130

590 / 170

740 / 210

Účinnosť (ZP)

87%

87%

87%

87%

Elektrické pripojenie

nie je nutné

nie je nutné

nie je nutné

nie je nutné

Výmenník

smalt. oceľový

smalt. oceľový

smalt. oceľový

smalt. oceľový

Pripojenie odvodu spalín (mm)

Ø 76

Ø 76

Ø 76

Ø 76

Hmotnosť (kg)

27

25

35

33

Výška x Šírka x Hľbka (mm)

620 x 750 x 260

690 x 750 x 260

620 x 750 x 260

690 x 750 x 260

Tabuľka technických parametrov je len orientačná. Pre bližšie informácie si vyžiadajte návod na obsluhu alebo zavolajte na našu odbornú linku.
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nezabudnite
Regulujte kúrenie...
Zníženie izbovej teploty o jeden stupeň Celzia
ušetrí až 6% energie!
Pre zdravú izbovú klímu stačí v obývacích izbách
18-20°C, v kuchyni 16-18°C, v detskej izbe 20°C a
na chodbách 15°C.
Vetrať krátko a intenzívne...
Pri vetraní je lepšie vypnúť kúrenie a dokorán
otvoriť okná. Vzduch sa tak rýchlo vymení a
steny zostanú teplé. Vetranie cez pootvorené
okno a súčasné kúrenie predstavuje obrovské
plytvanie.
Nainštalujte si programovateľné termostaty...
Moderné termostaty dokážu nastaviť teplotu
presne podľa vášho želania: večer vyššiu, cez deň
a v noci nižšiu.

www.slauka.sk
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He24-LA-PPVT-SK-14-16-A

Novozámocká 84
947 03 Hurbanovo - Bohatá
+421 948 595 580
+421 35 3211 444
info@heatex24.sk
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