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OCENENIA

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. sa snaží o to, aby každý jej výrobok 
patril vo svojej triede k tým najlepším. Najvýstižnejšie o tom 
svedčí aj množstvo ocenení z medzinárodných výstav doma 
i v zahraničí, ktoré udeľuje viacčlenná komisia z odborných 
kruhov, a ktorými sa môžu pochváliť takmer všetky skupiny 
vyrábaných výrobkov.

CERTIFIKÁTY
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:

yy preynávrhyayvývojykotlov,
yy preyvýrobuykotlov,
yy servisyzariadeníyaykotlov

Všetky výrobky ATTACK® sú kvalitné prémiové produkty 
vyrobené najmodernejšou technológiou na základe naj-
novšieho výskumu. Výrobky majú certifikáty CE, TÜV, GOST 
od renomovaných skúšobní vo svete.

O spOlOčNOsTI ATTACK, s.R.O.

yy Najvýznamnejšíyslovenskýyvýrobcaytepelnejytechniky

yy Spokojníyzákazníciyvoyviacyakoy49ykrajináchysveta

yy Širokýysortimentyvýrobkov

yy 44ypredajnýchypobočiekyvySR

yy 709yservisnýchyorganizáciiyvySR

yy 3ycentráyvývojayayvýskumuynaySlovensku

yy Viacyakoy150yzamestnancovy(SK,yCZ,yHU)

yy DržiteľycertifikátuykvalityyISOy9001ypreyvýrobuykotlov,yservisy

aymanažment

pROduKTOvé pORTFólIO
Produktové portfólio firmy ATTACK, s.r.o. sa vyznačuje širo-

kým sortimentom výrobkov ATTACK®, ktoré je rozlíšené podľa 
typu daného produktu, výkonu a druhu paliva

yy drevoy •yydrevnéypelety,yresp.ybiomasa
yy zemnýyplyny/yLPG-propány •yyelektrickáyenergia
yy solárnaytechnikay •yyzásobníkyyTÚV
yy akumulačnéynádržey •yyradiátory

V súčasnosti ma spoločnosť ATTACK, s.r.o. najširšie produk-
tové portfólio výrobkov oproti konkurenčným výrobným 
firmám.

O SPOLOČNOSTI ATTACK
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EXpORTNé AKTIvITY
Exportné aktivity ATTACK, s.r.o. sú rozvinuté vo viac než 

49 krajinách sveta a ich počet stále narastá. V súčasnosti spo-
ločnosť exportuje výrobky do všetkých krajín EÚ, Ruska, USA, 
Kanady, na Nový Zéland, … Najväčší záujem v zahraničí je 
o moderné drevosplyňujúce a peletové kotly, ktoré sú v sú-
časnosti veľmi žiadané v Európe a na americkom kontinente, 
ale aj o stacionárne plynové kotly, ktoré spoločnosť spoľahlivo 
reprezentujú až na ďalekej Sibíri.

V rôznych krajinách je dopyt po rôznych produktoch. Ku kaž-
dému zákazníkovi preto pristupuje ATTACK, s.r.o. osobitne, aby 
vedela uspokojiť konkrétne požiadavky a tak rozšíriť rady na-

šich spokojných zákazníkov. Vďaka širokej ponuke produktov 
sa spoločnosti ATTACK, s.r.o. darí uspokojiť naozaj každého.

pREčO sI vYBRAŤ ZNAčKu ATTACK?
•yPočasysvojejyexistencieyvyrobilayspoločnosťyviacyakoy

500y000yvýrobkov
•yVýrobkyyATTACKysúyvyrobenéynajmodernejšímiyvýrobný-

miytechnológiami
•yInovatívneyriešenia
•y Produktyymajúyvynikajúceyspotrebiteľskéyayemisnéyhodnoty

•yKompletnáytechnickáypodpora
•yŠpičkovéyvýrobkyysynajvyššouykvalitou,yfunkčnosťouy

aydizajnom
•yZákazníciyaypartneriymajúymožnosťyzaškoleniaykdekoľveky

naysvete
•yŠirokýysortimentyvýrobkovynaybiomasu,yplynyaysolárnay

technikayodyjednéhoyvýrobcu

vÝsKuM A vÝvOJ
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. má vlastné výskumné a vývojové 

centrum. Pri vývoji sa kladú priority na vývoj sofistikovaných 
a inovátorskych produktov vysokej kvality, ktoré dokážu ob-
stáť v konkurenčnom boji na európskych, ale aj svetových 
trhoch.

Všetky výrobky ATTACK ® sú navrhované a vyvíjané v súlade 
s príslušnými normami, špecifikáciami, právnymi a ostatnými 
predpismi.

Výber komponentov do výrobkov ATTACK ® podlieha naj-
prísnejším kritériám a môžu byť použité jedine spoľahlivé a dl-
horočnou prevádzkou overené komponenty a materiály od 
renomovaných dodávateľov.

Pri vývoji ATTACK, s.r.o. nekooperuje s inými výrobcami, ale 
snaží sa byť vždy o krok vpredu pred konkurenciou.

vÝROBNÝ ZÁvOd ATTACK
Montáž stacionárnych a nástenných kotlov

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. vyrába výrobky vo vlastných výrob-
ných halách s členením výroby na kotly na biomasu liatinové 
a oceľové, nástenné plynové kotly a stacionárne liatinové kotly

výroba kotlov na biomasu
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. disponuje najnovšou a najmo-

dernejšou technológiou pre výrobu kotlov (zváracie robo-
tizované pracoviská, laserové pracoviská, …) čo v mnohých 
oblastiach prevyšuje súčasný európsky štandard a podstatne 
zvyšuje kvalitu a životnosť finálnych výrobkov.

Technologie výroby kotlů na biomasu
Na kvalitu výrobkov ATTACK ® sú kladené najvyššie požia-

davky. Kotly sú vyrábané zo špeciálneho kotlového plechu.

=Export

49

O SPOLOČNOSTI ATTACK
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KONDENZAČNÉ KOTLY 
ATTACK PLus

Nová rada luxusných nástenných kondenzačných kotlov 
ATTACK plus je výsledkom dlhodobého výskumu spoločnosti 
ATTACK, s.r.o. na základe dlhoročných skúseností zo zahranič-
ných trhov. 

yy Elegantnýykompaktnýydizajn,
yy najmodernejšieyintegrovanéytechnológie,
yy mikroprocesorovéyriadenieyayautoydiagnostika,
yy spoľahliváyautomatickáyprevádzka,yplynuláyreguláciayvýkonu,
yy intuitívneyužívateľskéyovládanie,yekvitermickáyregulácia,
yy diaľkovéyovládanieysyobojsmernouykomunikáciouyOpenTherm,
yy Ecoy/yComfortyohrevyteplejyúžitkovejyvodyy(TÚV),
yy nízkayspotrebaypalivay(plynu),
yy vysokáyúčinnosťyaydlhodobáyekologickáyprevádzka,

to všetko sú vlastnosti, pre ktoré si plynové kondenzačné 
kotly ATTACK získavajú zákazníkov po celom svete. Ucelená 
ponuka kondenzačných kotlov ATTACK prináša optimálne rie-
šenie pre každú aplikáciu s garanciou jednoduchej inštalá-
cie a kvalitného autorizovaného servisu.

pREdZMIEšAvANIE – pREMIXINg
Pri konvenčných kotloch nie je regulovaný tok primárneho 

a sekundárneho vzduchu pre spaľovací proces. Kotol ATTACK ® 
s predzmiešavacím „Premix“ horákom v každom prevádzko-
vom režime dodáva optimálne množstvo vzduchu pre spaľo-
vanie, čím je optimalizovaná kvalita spaľovania.

Kondenzácia spalín začína od vyšších teplôt, kedy je dosa-
hovaná vyššia a konštantná účinnosť v celom výkonovom roz-
sahu s vynikajúcimi parametrami modulácie.

KONdENZÁCIA, ROsNÝ BOd
Jednou z častí emisií vznikajúcich pri zapaľovaní plynu sú 

vodné  pary. Tie opúšťajú spaľovaciu komoru u tradičných 
atmosférických kotlov pri veľmi vysokej teplote spoločne so 
spalinami – cca 11 % energie obsiahnutej v palive (tzv. latent-
né kondezačné teplo) odchádza nevyužité.

Pri kondenzačných kotloch prechádzajú spaliny predtým, 
ako opustia spaľovaciu komoru, cez chladnejšiu časť výmen-
níka, kde dochádza pri cca 55 °C (tzv. rosný bod) ku konden-
zácii vodných pár.

Latentné teplo z kondenzácie je vrátené späť do systému 
a je efektívne využité. Pri konvenčných kotloch nie je uvažo-
vané s využitím kondenzačného tepla – účinnosť, vypočítaná 
z výhrevnosti paliva sa pohybuje okolo 90 %. Účinnosť kon-
denzačných kotlov vychádza z rovnakého vzťahu k výhrev-
nosti, tzn. že vypočítame pri kotloch ATTACK ® „neuveriteľnú“ 
účinnosť až 109 % a o 20 % nižšiu spotrebu paliva.

 y Pri spaľovaní zemného 
plynu vznikajú horúce 
spaliny

 y Výmena tepla vo 
výmenníku: 
a) horná časť: medzi 
horúcimi spalinami 
a vykurovacou vodou 
b) spodná časť: proces 
kondenzácie medzi 
spalinami a chlad-
nejšou vykurovacou 
vodou

 y Spaliny sa ochladzujú 
a voda zohrieva

 y Vykurovacia voda 
vchádza do systému 
vykurovania a spaliny 
bez obsahu vody vy-
chádzajú von z kotla

ZÁKlAdNÝ pRINCíp FuNgOvANIA 
KONdENZAčNéhO KOTlA ATTACK

Zemný 
plyn

70 °C

cca 55 °C

50 °C

52 °C

ventilátor prívodného
vzduchu

primárny vzduch

plyn

plynový ventil
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pOužITIE KONdENZAčNÝCh KOTlOv
Použitie kondenzačných kotlov je takmer univerzálne. Každodenná 

prax ukazuje, že kondenzačné kotly je možné používať až do tepelného 

spádu 80/60 °C s účinnosťou cez 98 %. Vďaka modernej konštrukcii a riade-

nému spaľovaniu vždy pracuje s vyššou účinnosťou, ako konvenčný kotol. 

Na základe dlhodobo sledovaných aplikácii je možné kalkulovať s mož-

nosťou dosiahnutia úspor na palive oproti konvenčnému riešeniu až 20 %.

KONDENZAČNé KOTLy ATTACK
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POPIs INTEGROVANÝCH 
FuNKCIÍ
MIKROpROCEsOROvÁ ElEKTRONIKA

Všetky ponúkané kotly ATTACK sú vybavené elektronickou 
riadiacou doskou s moderným mikroprocesorom používajú-
cim PID moduláciu výkonu, autodiagnostiku a optimalizáciu 
prevádzkových stavov, detekciu a indikáciu chybových hláse-
ní pre garanciu bezpečnej a ekonomickej prevádzky.

FuNKCIA ECO/COMFORT
Aktivácia funkcie COMFORT výrazne zvy-

šuje užívateľský komfort prípravy TÚV.

EKvITERMICKÁ REgulÁCIA
Po inštalácii sady vonkajšieho snímača môže kotol ATTACK 

riadiť svoju funkciu s teplotnou kompenzáciou – plnohodnot-
nou ekvitermickou reguláciou. To znamená, že bez nutnosti 
použitia ovládacieho tlačidla pre reguláciu výstupnej teploty, 
kotol automaticky prispôsobuje výstupný výkon v závislosti 
na zmenách vonkajšej teploty, čo prináša značnú úsporu ener-
gie a navyše garantuje maximálny komfort pre užívateľa.

pROTIMRAZOvÁ OChRANA
Pokiaľ teplota v kotle klesne pod 6 °C, dôjde k zapáleniu 

horáka a je zapnuté čerpadlo. Tím sa zariadenie chráni proti 

poškodeniu vplyvom mrazu. Funkcia je aktívna len pokiaľ je 
kotol pripojený na plyn a je pod el. prúdom.

ANTI-lEgIONEllA FuNKCIA
Legionella je pre TÚV typická forma znečistenia spôsobené 

baktériami, ktoré sú obzvlášť nebezpečné ľudskému zdraviu. 
Túto baktériu ničí ohriatie vody na teplotu vyššiu ako 60 °C. 
Kotly ATTACK umožňujú najmenej raz za týždeň nahriatie 
vody v zásobníku TÚV na 65 °C bez ohľadu na užívateľské na-
stavenie termostatu TÚV.

RIAdENÝ dOBEh čERpAdlA
Všetky kotly ATTACK sú vybavené 

špeciálnou funkciou, ktorá umožňu-
je po každom zhasnutí horáka všet-
ko naakumulované teplo vzniknuté 
tepelnou zotrvačnosťou výmen-
níka posunúť až do radiátorov ÚK. 
Vďaka riadenému oneskoreniu vyp-
nutia čerpadla okruhu ÚK nezávisle 
na funkcii horáka je potom toto teplo 
efektívne využité v systéme bez strát.

ANTI-BlOKAčNÁ OChRANA FuNKCIE čERpAdlA
Pokiaľ nedôjde behom 24 hodín k zapnutiu čerpadla, auto-

matika kotla ho zapne vždy na približne 5 sekúnd, aby nedošlo 
k jeho zablokovaniu usadenými nečistotami (napr. v letnom 
období či v priebehu dlhodobej nečinnosti).

MODERNÉ INTEGROVANÉ 
TECHNOLÓGIE

Predpoklad až 30 % úspor oproti klasickému riešeniu kotlov. 
Návratnosť vložených investícii do 3 rokov. Cenovo i regionál-
ne dostupný autorizovaný servis – minimálna poruchovosť.

NEREZOvÝ hORÁK pREMIX
Kotly ATTACK ® sú vybavené špeciálnym mikroplamienkovým 

premixovým horákom, zloženým z nerezových dosiek, s pred-
zmiešavaním paliva a veľmi nízkymi emisiami. Tento horák sa 
vyznačuje vysokou spoľahlivosťou a životnosťou. Charakteri-
zuje ho elektronické zapaľovanie, ionizačná kontrola plameňa, 
vynikajúci modulačný rozsah a nízka hladina hluku. Zmiešavací 
komplet bol navrhnutý pre jednoduchý prístup a údržbu.

TEpElNÝ vÝMENNíK
Teleso kotla je vytvorené trubkovým lamelovým tepelným 

výmenníkom ATTACK® s celkovou účinnosťou spaľovania až 
109,5 %. Pozostáva z jedenástich priechodov kúrenárskej 
vody na plameni, s tromi teplotnými úrovňami umožňujúci-
mi efektívnu kondenzáciu vodnej pary obsiahnutej v spali-
nách. Lamelový celok je bez zvarov, maximálne mechanicky 
pevný a tesný, garantujúci vysokú životnosť a veľmi nízku 
prevádzkovú hlučnosť.

pROTIhluKOvÁ IZOlÁCIA
Všetky modely kotlov ATTACK ® sú v základe vybavené prí-

davnou protihlukovou izoláciou, ktorou je obložená vnútorná 
stena opláštenia. Vďaka týmto opatreniam, plynulej modulá-
cii výkonu a použitím kvalitných komponentov neprekračuje 
hlučnosť kotlov ATTACK 45 dB.

OdvOd KONdENZÁTu
V základnom vybavení všetkých kondenzačných kotlov 

ATTACK ® je kompletný integrovaný odvod kondenzátu vy-
tiahnutý až na úroveň pripojenia ostatných médií, a to vrátane 
odpadového sifónu s kontrolným otvorom.

dOplNKOvé pRíslušENsTvO –  
pRIEsTOROvé REgulÁTORY

Nový rad priestorových regulátorov – 
chronotermov sa vyznačuje jedno-
duchým ovládaním, vysokou 
kvalitou, spoľahlivosťou, úspo-
rou energie a moderným di-
zajnom. Regulátor MagicStat 7 
umožňuje ekvitermickú regulá-
ciu – t. j. automatické nastavovanie 
kotla podľa vonkajšej teploty, jedno-
ducho nastaviteľný týždenný program, 
komfortné ovládanie kotla z miestnosti.

KONDENZAČNé KOTLy ATTACK
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NÁsTENNÉ 
KONDENZAČNÉ KOTLY

Nová rada kondenzačných kotlov ATTACK  CONdENsINg 
premium sú nástenné plynové kondenzačné kotly s nízkymi 
emisiami a výkonovým rozsahom 30 – 80 kW.

Sú vybavené tepelným výmenníkom s hliníkovým povla-
kom, ktorý je až o 15 % účinnejší ako u konvenčných kotlov.

Kotly je možné voliteľne vybaviť ekvitermickým reguláto-
rom ATTACK REguMAX pre jednoduché riadenie prevádzky.

pREdNOsTI KOTlOv:
yyModernýydizajn
yyVysokáyúčinnosťy98,5y–y109,5y%
yyKoróziivzdornýyvýmenníkyzyhliníkovejyzliatiny
yyPlochýypredzmiešavacíynerezovýyhorákysoyzdruženouyy
reguláciouyplyny/yvzduch
yySnímačyteplotyyspalínysyfunkciouyobmedzeniayteplotyyspalín
yyEkvitermickáyregulácia
yyPlynuláyelektronickáymoduláciayvýkonu
yyPoistkayprotiyzamrznutiuyayzablokovaniuyčerpadla
yyOvládanieyaykontrolay–yLCDydisplej
yyMožnosťydiaľkovéhoyriadeniaykotla
yyOpenyTherm

TEChNICKé pARAMETRE
parameter Jednotka 30 38 49 60 80

Menovitý tepelný výkon 80/60 °C / 40/30 °C – zemný plyn kW
6,0 – 27,4/ 
6,8 – 30,1

6,0 – 31,8/ 
6,8 – 35,0

10,0 – 41,0/ 
11,1 – 45,0

11,7 – 55,3/ 
12,8 – 60,7

15,8 – 72,4/ 
17,3 – 80,0

Menovitý tepelný výkon 80/60 °C / 40/30 °C – LPG kW
6,2 – 27,4/ 
7,0 – 30,2

6,2 – 31,9/ 
7,0 – 35,2

10,8 – 41,0/ 
11,9 – 45,0

13,1 – 54,9/ 
14,1 – 60,3

19,5 – 72,4/ 
21,6 – 80,0

Menovité tepelné zaťaženie pre zemný plyn kW 6,4 – 28,3 6,4 – 33,0 10,6 – 42,5 12,2 – 57,3 16,5 – 75,0

Menovité tepelné zaťaženie pre LPG kW 6,6 – 28,5 6,6 – 33,2 11,4 – 42,5 13,6 – 56,9 20,0 – 75,0

Prevádzkový tlak vykurovania max./min. bar 3,0/1,0 3,0/1,0 3,0/1,0 3,0/1,0 4,0/1,5

Prevádzková teplota max. °C 85 85

Objem kotlovej vody l 4,5 4,5 4,5 6 10

Minimálny prietok vody l/h 300 300 350 470 800

Hmotnosť kotla (bez vody, vrátane opláštenia) kg 83 83 83 89 107

Normovaný stupeň využiteľnosti 40/30 °C / 75/60 °C % 109,8/106,3 109,7/106,1 109,3/105,8 109,5/105,6 109,4/106,1

Pohotovostné tepelné straty pri 70 °C W 92 92 95 115 95

Normované emisné faktory NO
X

mg/kWh 30,2 30,2 30,2 35 18

Normované emisné faktory CO
2

mg/kWh 9 9 11,2 13 27

Obsah CO
2
 v spalinách max./min. kapacita % 9,0/8,8 9,0/8,8

Rozmery (šírka × výška × hĺbka) mm 630×950×465 700×940×565

Pripojenie vstup/výstup " G 1 1/4" G 1 1/4"

Pripojenie plyn " G 3/4" G 3/4"

Priemer pripojenia vzduch/spaliny mm 80/125 100/150

Tlak plynu v prevádzke min./max. – LPG mbar 42 – 57 37 – 50

Prevádzkové napätie V/Hz 230/50 230/50

Riadiace napätie V/Hz 24/50 24/50

Min./max. elektrický príkon W 29/60 29/62 29/66 30/102 23/130

Elektrický príkon v pohotovostnom režime (Standby) W 13 7

Druh el. krytia IP 40 20

Max. hladina akust. výkonu (závislá na objeme vzduchu) dB (A) 58 58 60 60 63

Hladina akust. tlaku (závislá od podm. inštalácie) dB (A) 40 – 50 53

Množstvo kondenzátu (zemný plyn) pri 40/30 °C l/h 3,1 3,6 4,4 5,3 7,1

Druh pripojenia – B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63 (x), C83x

Hmotnostný prietok spalín kg/h 49,5 57,7 74,3 100 124,5

Teplota spalín pri prev. 80/60 °C / 40/30 °C °C 67/45 69/47 75/52 79/49 79/49

ATTACK CONDENSINg PrEmIum
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NÁsTENNÝ 
KONDENZAČNÝ KOTOL

Nástenný kondenzačný kotol ATTACK  KZT  plus s moder-
ným dizajnom, vybavený pokrokovou technológiou, so zvý-
šenou spoľahlivosťou a kvalitou konštrukcie. 

ATTACK  KZT  plus je kondenzačný kotol s hermetickou ko-
morou určený na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody 
s vysokým stupňom účinnosti a veľmi nízkou hodnotou emisií, 
využívajúci zemný, alebo skvapalnený plyn a je vybavený mik-
roprocesorovým systémom riadenia.

Teleso kotla sa skladá z nerezového lamelového výmenníka, 
nerezového zmiešavacieho horáka vybaveného elektronickým 
zapaľovaním s ionizačnou kontrolou plameňa, ventilátora s mo-
dulovanými otáčkami a modulačného plynového ventilu. Teplá 
úžitková voda sa produkuje pomocou 50 l nerezového zásob-
níka vody.

pREdNOsTI KOTlA
yy Závesnýyplynovýykondenzačnýykotol
yy Plynuláyelektronickáymoduláciayvýkonu
yy Inteligentnáyekvitermickáyregulácia
yy Mikroprocesorovéyriadenie
yy MožnosťytransformácieynayplynyLPG
yy Prehľadnýydigitálnyydisplej
yy Autodiagnostika
yy SystémyovládaniayprípravyyTÚVy–yECOy/yCOMFORT
yy NerezovýyhorákyPREMIX
yy Ochranayprotiyzamrznutiu
yy Ochranayprotiyzablokovaniuyčerpadla
yy Účinnosťyažy109y%
yy Patentovanýynerezovýyvýmenník
yy InteligentnáyreguláciayOpenTherm
yy Integrovanýy50ylynerezovýyzásobníkyTÚV
yy Bypass
yy ExpanznáynádržyTÚVy–y2yl

TEChNICKé pARAMETRE
parameter Jednotka

ATTACK  
KZT plus

Maximálny tepelný príkon ÚK kW 25
Minimálny tepelný príkon ÚK kW 5,8
Maximálny tepelný výkon ÚK 
(50/30 °C) / (80/60 °C)

kW 26,5/24,5

Minimálny tepelný výkon ÚK 
(50/30 °C) / (80/60 °C)

kW 6,2/5,7

Tlak plynu napájania G20 mbar 20
Tlak plynu napájania G31 mbar 37
Trieda emisií NO

x
– 5

Objem vody v kotle v ÚK l 1,7
Objem TÚV l 50
Trieda účinnosti podľa smernice 92/42 EHS – ««««
Prietok TÚV Δt 30 °C l/10 min 175
Prietok TÚV Δt 30 °C l/hod 820
Stupeň ochrany IP X5D
Elektrické napätie V/Hz ~230/50
Elektrický príkon W 100
Hmotnosť prázdneho kotla kg 56
Rozmery (Š × V × H) mm 600×800×420

KONdENZAčNÝ KOTOl ATTACK 
so zabudovaným 50 l nerezovým 
zásobníkom TÚv

pOpIs
1. Tlačidlo na zníženie nastavenej 

teploty úžitkovej vody
2. Tlačidlo na zvýšenie nastavenej 

teploty úžitkovej vody
3. Tlačidlo na zníženie nastavenej 

teploty vody vo vykur. zariadení
4. Tlačidlo na zvýšenie nastavenej 

teploty vody vo vykur. zariadení
5. Displej
6. Tlačidlo obnovenia pôvodného 

nastavenia - voľba režimu Leto/
Zima – voľba „Riadenej teploty“

7. Tlačidlo na prepínanie režimu 
Economy/Comfort – zap/vyp 
spotrebiča

8. Symbol úžitkovej vody
9. Indikácia produkcie teplej úžit-

kovej vody
10. Indikácia režimu Leto
11. Multifunkčná indikácia (bliká 

počas ochrannej funkcie 
výmenníka)

12. Indikácia režimu Eco (Economy)
13. Indikácia funkcie vykurovania
14. Symbol vykurovania
15. Indikácia zapnutého horáka 

a aktuálneho výkonu (bliká po-
čas funkcie ochrany plameňa)

16. Zapojenie Service Tool
17. Vodomer

158 105 921 7
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NÁsTENNÝ 
KONDENZAČNÝ KOTOL

Nástenný kondenzačný kotol ATTACK  KsT  plus s moder-
ným dizajnom, vybavený pokrokovou technológiou, so zvý-
šenou spoľahlivosťou a kvalitou konštrukcie. 

ATTACK KsT plus je kondenzačný kotol s hermetickou ko-
morou, určený na vykurovanie a prietokový ohrev teplej 
úžitkovej  vody so zmiešavačom s veľmi vysokým stupňom 
účinnosti a veľmi nízkym množstvom emisií, využívajúci zem-
ný alebo skvapalnený plyn, vybavený ovládacím mikroproce-
sorovým systémom.

Teleso kotla sa skladá z nerezového lamelového výmenníka, 
nerezového zmiešavacieho horáka vybaveného elektronickým 
zapaľovaním s ionizačnou kontrolou plameňa, ventilátora s mo-
dulovanými otáčkami a modulačného plynového ventilu.

pREdNOsTI KOTlA
yy Závesnýyplynovýykondenzačnýykotol
yy Plynuláyelektronickáymoduláciayvýkonu
yy Inteligentnáyekvitermickáyregulácia
yy Mikroprocesorovéyriadenie
yy Uloženieyprevádzkovýchydátyvypamätiy(rozhranieyPC)
yy Prehľadnýydigitálnyydisplej
yy Autodiagnostika
yy SystémyovládaniayprípravyyTÚVyECOy/yCOMFORT
yy NerezovýyhorákyPREMIX
yy Ochranayprotiyzamrznutiu
yy Ochranayprotiyzablokovaniuyčerpadla
yy Účinnosťyažy109y%
yy Patentovanýynerezovýyvýmenník
yy InteligentnáyreguláciayOpenTherm
yy OhrevyTÚVyvydoskovomyvýmenníku
yy 1×yčerpadlo,ytrojcestnýyventil

TEChNICKé pARAMETRE
parameter Jednotka

ATTACK  
KsT plus

Maximálny tepelný výkon ÚK kW 25

Minimálny tepelný výkon ÚK kW 5,8

Maximálny tepelný výkon ÚK 
(50/30 °C) / (80/60 °C)

kW 26,5/24,5

Minimálny tepelný výkon ÚK 
(50/30 °C) / (80/60 °C)

kW 6,2/5,7

Tlak plynu napájania G20 mbar 20

Tlak plynu napájania G31 mbar 37

Trieda emisií NO
X

– 5

Objem vody v kotle v ÚK  litre 1,7

Max./min. prevádzkový tlak pri vykurovaní bar 3/0,8

Trieda účinnosti podľa smernice 92/42 EHS – ««««

Prietok TÚV Δt 25 °C l/min 15,5

Prietok TÚV Δt 30 °C l/min 12,9

Elektrické napätie V/Hz ~230/50

Elektrický príkon W 100

Elektrický príkon pri produkcii TÚV W 100

Hmotnosť prázdneho kotla kg 29

Rozmery (Š × V × H) mm 400×600×320

KONdENZAčNÝ KOTOl ATTACK 
s prietokovým ohrevom TÚv

pOpIs
1.	 Tlačidlo	na	zníženie	nastav.	teploty	úžitkovej	vody
2.	 Tlačidlo	na	zvýšenie	nastav.	teploty	úžitkovej	vody
3.	 Tlačidlo	na	zníženie	nastav.	tepl.	vody	vo	vykur.	zar.
4.	 Tlačidlo	na	zvýšenie	nastav.	tepl.	vody	vo	vykur.	zar.
5.	 Displej
6.	 Tlačidlo	obnovenia	pôvodného	nastavenia	–	voľba	

režimu	Leto/Zima	–	voľba	„Riadenej	teploty“
7.	 Tlačidlo	na	prepínanie	režimu	Economy/Comfort	–	

zap/vyp	spotrebiča
8.	 Symbol	úžitkovej	vody
9.	 Indikácia	produkcie	teplej	úžitkovej	vody
10.	 Indikácia	režimu	Leto
11.	 Multifunkčná	indikácia	(bliká	počas	ochrannej	

funkcie	výmenníka)
12.	 Indikácia	režimu	Eco	(Economy)
13.	 Indikácia	funkcie	vykurovania
14.	 Symbol	vykurovania
15.	 Indikácia	zapnutého	horáka	a	aktuálneho	výkonu	

(bliká	počas	funkcie	ochrany	plameňa)
16.	 Zapojenie	Service	Tool
17.	 Vodomer

158 105 921 7
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pOpIs
1.	 Tlačidlo	na	zníženie	nastav.	teploty	úžitkovej	vody
2.	 Tlačidlo	na	zvýšenie	nastav.	teploty	úžitkovej	vody
3.	 Tlačidlo	na	zníženie	nastav.	tepl.	vody	vo	vykur.	zar.
4.	 Tlačidlo	na	zvýšenie	nastav.	tepl.	vody	vo	vykur.	zar.
5.	 Displej
6.	 Tlačidlo	obnovenia	pôvodného	nastavenia	–	voľba	

režimu	Leto/Zima	–	voľba	„Riadenej	teploty“
7.	 Tlačidlo	na	prepínanie	režimu	Economy/Comfort	–	

zap/vyp	spotrebiča
8.	 Symbol	úžitkovej	vody
9.	 Indikácia	produkcie	teplej	úžitkovej	vody
10.	 Indikácia	režimu	Leto
11.	 Multifunkčná	indikácia	(bliká	počas	ochrannej	

funkcie	výmenníka)
12.	 Indikácia	režimu	Eco	(Economy)
13.	 Indikácia	funkcie	vykurovania
14.	 Symbol	vykurovania
15.	 Indikácia	zapnutého	horáka	a	aktuálneho	výkonu	

(bliká	počas	funkcie	ochrany	plameňa)
16.	 Zapojenie	Service	Tool
17.	 Vodomer

NÁsTENNÉ 
KONDENZAČNÉ KOTLY

Nástenný kondenzačný kotol ATTACK KT plus, ATTACK KT 
small plus s moderným dizajnom, vybavený pokrokovou tech-
nológiou, so zvýšenou spoľahlivosťou a kvalitou konštrukcie. 

ATTACK KT plus, ATTACK KT small plus je kondenzačný ko-
tol určený na vykurovanie s možnosťou ohrevu teplej úžitkovej 
vody v externom zásobníku TÚV so zmiešavaním a konden-
záciou s vysokým stupňom účinnosti a veľmi nízkymi emisiami, 
využívajúci zemný plyn alebo skvapalnený plyn, vybavený a ria-
dený moderným ovládacím mikroprocesorovým systémom.

Teleso kotla sa skladá z nerezového lamelového výmenníka, 
nerezového zmiešavacieho horáka vybaveného elektronickým 
zapaľovaním s ionizačnou kontrolou plameňa, ventilátora s mo-
dulovanými otáčkami a modulačného plynového ventilu. 

Kotol je určený na zapojenie ku externému zásobníku tep-
lej úžitkovej vody (doplnkový).

pREdNOsTI KOTlOv
yy Závesnýyplynovýykondenzačnýykotol
yy Plynuláyelektronickáymoduláciayvýkonu
yy Inteligentnáyekvitermickáyregulácia
yy Mikroprocesorovéyriadenie
yy Uloženieyprevádzkovýchydátyvypamätiy(rozhranieyPC)
yy Prehľadnýydigitálnyydisplej
yy Autodiagnostika
yy SystémyovládaniayprípravyyTÚVyECOy/yCOMFORT
yy NerezovýyhorákyPREMIX
yy Ochranayprotiyzamrznutiu
yy Ochranayprotiyzablokovaniuyčerpadla
yy Účinnosťyažy109y%
yy Patentovanýynerezovýyvýmenník
yy InteligentnáyreguláciayOpenTherm
yy MožnosťouypripojeniayexternéhoyzásobníkaynayohrevyTÚV
yy Prípravaynaypripojenieysolárnehoyzariadenia

TEChNICKé pARAMETRE
parameter Jedn.

ATTACK 
KT plus

KT small 
plus

Maximálny tepelný výkon ÚK kW 25 17,4

Minimálny tepelný výkon ÚK kW 5,8 4

Maximálny tepelný výkon ÚK 
(50/30 °C) / (80/60 °C)

kW 26,5/24,5 18,5/17

Minimálny tepelný výkon ÚK 
(50/30 °C) / (80/60 °C)

kW 6,2/5,7 4,3/3,9

Tlak plynu napájania G20 mbar 20

Tlak plynu napájania G31 mbar 37

Trieda emisií NO
X

– 5

Objem vody v kotle v ÚK litre 1,7

Max./min. prevádzkový tlak pri vykurovaní bar 3/0,8

Trieda účinnosti podľa smernice 92/42 EHS – ««««

Stupeň ochrany IP X5D

Elektrické napätie V/Hz ~ 230/50

Elektrický príkon W 100 90

Elektrický príkon pri produkcii TÚV W 100 –

Hmotnosť prázdneho kotla kg 28

Rozmery (Š × V × H) mm 400×600×320

KONdENZAčNÝ KOTOl ATTACK 
s možnosťou pripojenia zásobníka TÚv

158 105 921 7
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NÁsTENNÝ 
KONDENZAČNÝ KOTOL

Nástenný kondenzačný kotol ATTACK  COMpACT  plus 
s moderným dizajnom, vybavený pokrokovou technológiou, 
so zvýšenou spoľahlivosťou a kvalitou konštrukcie. 

ATTACK  COMpACT  plus je kondenzačný kotol určený na 
vykurovanie s možnosťou ohrevu teplej úžitkovej vody v ex-
ternom zásobníku TÚV so  zmiešavaním  a  kondenzáciou 
s vysokým stupňom výkonnosti a veľmi nízkymi emisiami, vy-
užívajúci zemný plyn alebo skvapalnený plyn, vybavený a ria-
dený moderným ovládacím mikroprocesorovým systémom.

Teleso kotla sa skladá z hliníkového lamelového výmenníka, 
keramického zmiešavacieho horáka vybaveného elektronickým 
zapaľovaním s ionizačnou kontrolou plameňa, ventilátora s mo-
dulovanými otáčkami a modulačného plynového ventilu. 

Kotol je určený na zapojenie k externému zásobníku tep-
lej úžitkovej vody (doplnkový).

pREdNOsTI KOTlA
yy Závesnýyplynovýykondenzačnýykotol
yy KeramickýyhorákyPREMIX
yy PatentovanýyvýmenníkyzyAl-zliatiny
yy Plynuláyelektronickáymoduláciayvýkonu
yy Inteligentnáyekvitermickáyregulácia
yy Mikroprocesorovéyriadenie
yy Kaskádováyreguláciayažy3ykotlov
yy PrehľadnýydisplejyLCD
yy Autodiagnostika
yy SystémyovládaniayprípravyyTÚVy–yECOy/yCOMFORT
yy Účinnosťyažy109y%
yy Predzmiešavanie,yochranayprotiyzamrznutiu,yochranayy

protiyzablokovaniuyčerpadla
yy InteligentnáyreguláciayOpenTherm
yy MožnosťyohrevuyTÚVyvyexternomyzásobníku

TEChNICKé pARAMETRE

parameter Jednotka
ATTACK  

COMpACT plus

Maximálny tepelný výkon ÚK kW 49,8

Minimálny tepelný výkon ÚK kW 11,2

Maximálny tepelný výkon ÚK 
(50/30 °C) / (80/60 °C)

kW 53,0/48,8

Minimálny tepelný výkon ÚK 
(50/30 °C) / (80/60 °C)

kW 12,0/11,0

Tlak plynu napájania G20 mbar 20

Tlak plynu napájania G31 mbar 37

Trieda emisií NO
X

– 5

Objem vody v kotle v ÚK l 2,7

Max./min. prevádzkový tlak pri vykurovaní bar 6/0,8

Trieda účinnosti podľa smernice 92/42 EHS – ««««

Elektrické napätie V/Hz 230/50

Elektrický príkon W 190

Elektrický príkon pri produkcii TÚV W 190

Hmotnosť prázdneho kotla kg 57

Rozmery (Š × V × H) mm 630×720×380

KONdENZAčNÝ KOTOl ATTACK 
s možnosťou pripojenia zásobníka TÚv

pOpIs
1. Tlačidlo znižovania teploty 

TÚV (s nainštalovanou prípra-
vou pre zásobník TÚV)

2. Tlačidlo zvyšovania teploty 
TÚV (s nainštalovanou prípra-
vou pre zásobník TÚV)

3. Tlačidlo na zníženie nastave-
nej teploty vody vo vykurova-
com zariadení

4. Tlačidlo na zvýšenie nastave-
nej teploty vody vo vykurova-
com zariadení

5. Displej LCD
6. Tlačidlo režimu „Leto/Zima“
7. Tlačidlo režimu Economy/

Comfort (s nainštalovanou 
prípravou pre zásobník 
teplej vody) a tlačidlo „ZAP/
VYP“ – pre TÚV

8. Tlačidlo RESET
9. Tlačidlo ZAP/VYP

4

3

5

986 7

2

1
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KONdENZAčNÝ KOTOl ATTACK 
určený pre pripojenie na solárne systémy

sTACIONÁRNY 
KONDENZAČNÝ KOTOL

Stacionárny kondenzačný kotol ATTACK KZT sOlAR plus s mo-
derným dizajnom, vybavený pokrokovou technológiou, so zvýše-
nou spoľahlivosťou a kvalitou konštrukcie.

ATTACK KZT sOlAR plus – stacionárny kondenzačný kotol s vrstve-
nou akumuláciou s riadením solárneho zariadenia a dvomi vykurova-
cími zónami. Má vstavaný kompletný solárny systém vrátane riadiacej 
jednotky, 180 litrovej nádrže na TÚV a obehových solárnych čerpadiel. 
Stačí k nemu hydraulicky pripojiť solárne kolektory.

ATTACK KZT sOlAR plus je tepelný plynový kotol s uzavretou ko-
morou pre vykurovanie na prípravu teplej úžitkovej vody s vysokým vý-
konom kondenzácie a nízkymi emisiami výfukových plynov, na zemný 
plyn alebo LPG a vybavený mikroprocesorovým riadiacim systémom.

Teleso kotla sa skladá z lamelového výmenníka tepla z hliníku 
a keramického horáka, ktorý je vybavený elektronickým zapaľova-
ním s kontrolou ionizačného plameňa, s moduláciou otáčok ventilá-
tora a modulovaným plynovým ventilom.

Kotol je určený pre pripojenie jedného alebo viacerých solárnych 
kolektorov, ktoré sa používajú na prípravu teplej úžitkovej vody.

Na zariadení je integrovaný špeciálnej solárny zásobník a pokročilý 
obvod so solárnym čerpadlom, s rôznou rýchlosťou, ktorá vám umožní 
maximalizovať úspory z panelu solárneho systému. Pokiaľ ide o prípra-
vu teplej úžitkovej vody pre vykurovanie, ATTACK KZT sOlAR plus je 
štandardne vybavený dvojitým vnútorným obehom, ktorý umožňuje 
súčasnú správu dvoch nezávislých vykurovacích zón: zóna nízkej tep-
loty (podlaha) a zóna vysokej teploty (radiátory, ohrievače uterákov).

pREdNOsTI KOTlA
yy Akumuláciayúžitkovejyvodyyvyskloporcelánovejyvrstvenejy180ylyy

nádržiysycirkuláciouyaysytermostatickýmyventilomynayvýstupe
yy Hydraulickýyokruhysytromiyrýchlosťamiyčerpadielyayelektronickáy

reguláciaypreykombináciuysydvomayvykurovacímiyokruhmiyprey
vysokoteplotnýyaynízkoteplotnýyrežim

yy Úžitkovýyokruhysyhydraulickouyskupinouyayelektronickouyregulá-
ciouypreyspoluprácuysoysolárnymiykolektormi

yy Sondaysolárnychykolektorovyvrátane
yy Modulačnéyčerpadloysolárnehoyokruhu
yy Jednoyzariadenieypreyriadenieydvochyzmiešavacichyokruhov,yprey

prípravuyTÚVyaypreykompletnéyriadenieyjedného,yaleboyviacerýchy
solárnychykolektorovyintegrovanéydoyokruhuyteplejyúžitkovejyvody

TEChNICKé pARAMETRE
parameter Jednotka

ATTACK KZT 
sOlAR plus

Max./min. tepelný výkon ÚK kW 25,2/5,3
Max./min. tepelný výkon TÚV kW 27/5,3
Účinnosť Pmax./Pmin. (80 – 60 °C) % 98,3/97,3
Účinnosť Pmax./Pmin. (50 – 30 °C) % 105,4/107,2
Účinnosť 30 % % 109,1
Trieda emisií NO

X
– 5

Objem vody TÚV l 180
Objem expanznej nádoby TÚV l 12
Prietok TÚV Δt 30 °C (Prietok získaný bez 
prispenia solárneho okruhu)

l/10 min 260

Prietok TÚV Δt 30 °C (Prietok získaný bez 
prispenia solárneho okruhu)

l/h 890

Objem solárnej expanznej nádoby l 18
Hmotnosť prázdneho kotla kg 125
Rozmery (Š × V × H) mm 600×1 800×600

54
45

47 110 90

48

5768

41 41

55 44

10
57

18
00

600600

pOpIs
1. Tlačidlo na zníženie nastave-

nej teploty úžitkovej vody
2. Tlačidlo na zvýšenie nastave-

nej teploty úžitkovej vody
3. Tlačidlo na zníženie nastave-

nej teploty vody vo vykurova-
com zariadení

4. Tlačidlo na zvýšenie nastave-
nej teploty vody vo vykur. zar.

5. Displej LCD

4

3

5

9

6

8

7

10

2

1

6. Tlačidlo prepínania 
režimu Leto/Zima

7. Tlačidlo prepínania reži-
mu Economy/Comfort

8. Tlačidlo obn. nastavenia 

/ naplnenia zariadenia
9. Tlačidlo zapnutia / vyp-

nutia spotrebiča
10. Tl. ponuky „Riadená 

teplota“

ATTACK KZT SOLAr PLuS



ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5020
038 61 Vrútky
Slovakia

Tel:	 +421	43	4003	101
Fax:	 +421	43	4003	106
E-mail:	kotle@attack.sk
Web:	 www.attack.sk

Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho 
upozornenia. • ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change technical parameters and dimensions 
of boilers without previous warning. •  Der Hersteller ATTACK, s.r.o. behält sich das recht der technischen 
Veräderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung. • Изготовитель ATTACK, s.r.o. оставляет за собой 
право изменения технических параметров и размеров котла без предыдующего предупреждения. 
• Le producteur ATTACK, s.r.o. réserve le droit des modifications techniques sans l‘avertissement 
précédent. • Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.
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