Ceník příslušenství a kotlů Calenta platný od 01.1.2017
Typ kotle

Bergen Calenta 15 DS - s třícestným ventilem
Bergen Calenta 25 DS - s třícestným ventilem
Bergen Calenta 28 C - s průtokovou přípravou TV

Nominální
výkon ÚT
2,9 – 14,5
kW

Energetická
třída

5,0 – 24,1
kW

Bergen Calenta 40 L - se zásobníkem 40 litrů
Bergen Calenta 35 S - bez přípravy teplé vody

6,3 – 34,0
kW

Bergen Calenta 35 C - s průtokovou přípravou TV

Označení

Popis

Čidlo
venkovní
teploty

Čidlo venkovní teploty typ AF60 (63x106,6x43mm). Dodávka
bez kabelu.

Kryt připojení

Obrázek

Cena bez DPH

Obj. číslo

54.800,00 Kč

4441

58.500,00 Kč

4443

60.800,00 Kč

4444

76.500,00 Kč

4454

56.100,00 Kč

4435

59.900,00 Kč

4437

Cena bez DPH

Obj. číslo

1.541,00 Kč

3504

Elegantní kryt připojení a ventilů pod kotlem,
výška cca 160 mm.

1.711,00 Kč

4450

Montážní rám
pro typy S

Montážní rám pro přípravu montáže kotle včetně všech ventilů
a připojovacích prvků pro typy kotlů bez přípravy teplé vody.

5.282,00 Kč

4446

Montážní rám
pro typy DS

Montážní rám pro přípravu montáže kotle včetně všech ventilů
a připojovacích prvků pro typy kotlů s třícestným ventilem.

6.372,00 Kč

4447

Montážní rám
pro typy C

Montážní rám pro přípravu montáže kotle včetně všech ventilů
a připojovacích prvků pro typy kotlů s průtokovým ohřevem
teplé vody.

7.794,00 Kč

4448

Box SCU

Schránka pro montáž rozšiřujících modulů elektroniky do kotle

1.871,00 Kč

4449

Modul
SCU-S02

Rozšiřující deska pro vestavbu do boxu SCU pro hlášení
poruchy, řízení externího čerpadla, externího třícestného
ventilu (230V), externího plynového ventilu a čidla min. tlaku
plynu.

2.400,00 Kč

3509

Paralelní
adaptér 2x80

Adaptér odvodu spalin a přívodu vzduchu 2 x 80 mm paralelně.

798,00 Kč

3502

Koaxiální
adaptér
60/100mm

Adaptér odvodu spalin a přívodu vzduchu 60/100mm.

889,00 Kč

4451

iC 200

Programovatelná regulace pro modulační řízení kotle podle
pokojové teploty nebo ekvitermně (nutné čidlo venkovní
teploty). OpenTherm protokol. Montáž u kotle nebo v referenční
místnosti.

4.990,00 Kč

4204

Vestavná
sada

Sada pro vestavbu regulace IC200 do kotle.

868,00 Kč

4214

iC 200 RF

Programovatelná regulace pro modulační řízení kotle podle
pokojové teploty nebo ekvitermně. Bezdrátová komunikace
pomocí komunikační základny (součást dodávky), která se
montuje u kotle. Montáž u kotle nebo v referenční místnosti.

5.920,00 Kč

4207

Rozhraní
0 - 10V

IF-01, modul rozhraní pro řízení natápěcí teploty nebo výkonu
kotle napětím 0 - 10V. Montáž do kotle.

4.272,00 Kč

3508

c-Mix
skupinová
regulace

Modul rozšiřující regulaci iC200 pro řízení dvou okruhů topení
nebo okruhu topení a přípravy teplé vody podle konfigurace.
Dodávka včetně montážní krabice na zeď

9.800,00 Kč

4212

Recom
diagnostický
software

Diagnostický program pro PC. Sada sestává z kabelu
s rozhraním a USB paměti s programem. Update přes Internet.

2 .419,00 Kč

3498

Čistící sada
výměníku

Sada nástrojů pro čištění výměníku kotle a těsnění.

1.294,00 Kč

4452
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