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Schemat  izometryczny (rozstrzelony) kotła NHC 25B, 30B, 41B

Cennik części zamiennych NHC ver. 06.2018    MODEL: NHC 25B, NHC 30B, NHC 41B   
  

1. KOCIOŁ        

Nr KOD CZĘŚCI OPIS
MODEL CENA NETTO

[PLN] NHC
25B

NHC
30B

NHC
41B

1. sU.006.00.NHC.001.803.01 Wstępny podgrzewacz paliwa ■ ■ ■ 340,86 zł
2. sU.007.00.NHC.001.803.01 Okablowanie kotła ■ ■ ■ 145,70 zł
3. sU.008.00.NHC.001.803.01 Wewnętrzny komin ■ ■ ■ 183,15 zł
4. sU.009.00.NHC.001.803.01 Zbiornik na kondensat ■ ■ ■ 61,82 zł

5.
sU.010.00.NHC.001.803.01

Wąż kondensatu
■ 61,82 zł

sU.011.00.NHC.001.803.01 ■ ■ 71,00 zł
6. sU.012.00.NHC.001.803.01 Automatyka główna ■ ■ ■ 810,42 zł
7. hU.264.01.d.koco.910.01 Regulator pokojowy ■ ■ ■ 320,00 zł
9. sU.013.00.NHC.001.803.01 Czujnik poziomu wody ■ ■ ■ 41,00 zł

10.
sU.014.00.NHC.001.803.01 Rurka miedziana od strony linii paliwowej ■ 54,95 zł
sU.015.00.NHC.001.803.01 Rurka miedziana od strony linii paliwowej ■ 57,42 zł
sU.016.00.NHC.001.803.01 Rurka miedziana od strony linii paliwowej ■ 64,92 zł

11. sU.017.00.NHC.001.803.01 Rurka miedziana od strony pompy głównej ■ ■ ■ 64,92 zł
12. sU.018.00.NHC.001.803.01 Czujnik temperatury wody grzewczej ■ ■ ■ 54,08 zł
13. sU.019.00.NHC.001.803.01 Termostat STB ■ ■ ■ 49,24 zł

14.
sU.020.00.NHC.001.803.01 Palnik kompletny ■ 3396,60 zł
sU.021.00.NHC.001.803.01 Palnik kompletny ■ 3517,35 zł
sU.022.00.NHC.001.803.01 Palnik kompletny ■ 3525,62 zł

15.
sU.023.00.NHC.001.803.01 Pompa olejowa elektroniczna główna ■ 335,09 zł
sU.024.00.NHC.001.803.01 Pompa olejowa elektroniczna główna ■ 369,63 zł
sU.025.00.NHC.001.803.01 Pompa olejowa elektroniczna główna ■ 382,96 zł

16. sU.026.00.NHC.001.803.01 Pompa olejowa wspomagająca Boosterpomp ■ ■ ■ 294,00 zł
17. sU.027.00.NHC.001.803.01 Filtr oleju ■ ■ ■ 69,93 zł
18. sU.031.00.NHC.001.803.01 Wężyk oleju elastyczny ■ ■ ■ 68,00 zł



Schemat  izometryczny (rozstrzelony) palnika kotła NHC 25B, 30B, 41B

Cennik części zamiennych NHC ver. 06.2018    MODEL: NHC 25B, NHC 30B, NHC 41B   

2. PALNIK

Nr KOD CZĘŚCI OPIS
MODEL

CENA NETTO
[PLN] NHC

25B
NHC
30B

NHC
41B

1.
sU.028.00.NHC.001.803.01 Dysza olejowa 0,60/60 ■ 93,89 zł
sU.029.00.NHC.001.803.01 Dysza olejowa 0,75/60 ■ 77,83 zł
sU.030.00.NHC.001.803.01 Dysza olejowa 1,00/80 ■ 93,89 zł

2. sU.032.00.NHC.001.803.01 Detektor płomienia ■ ■ ■ 63,28 zł

3.
sU.033.00.NHC.001.803.01 Silnik wentylatora ■ ■ 363,00 zł
sU.034.00.NHC.001.803.01 Silnik wentylatora ■ 452,64 zł

4.
sU.035.00.NHC.001.803.01 Zawirowywacz płomienia (komplet: zawirowywacz + rura palnika) ■ 197,24 zł
sU.036.00.NHC.001.803.01 Zawirowywacz płomienia (komplet: zawirowywacz + rura palnika) ■ 206,03 zł
sU.037.00.NHC.001.803.01 Zawirowywacz płomienia (komplet: zawirowywacz + rura palnika) ■ 224,76 zł

5. sU.038.00.NHC.001.803.01 Transformator zapłonowy ■ ■ ■ 167,58 zł
6. sU.039.00.NHC.001.803.01 Elektroda zapłonowa ■ ■ ■ 66,41 zł

7.
sU.040.00.NHC.001.803.01 Linia paliwowa dyszy ■ 43,51 zł
sU.041.00.NHC.001.803.01 Linia paliwowa dyszy ■ 54,95 zł
sU.042.00.NHC.001.803.01 Linia paliwowa dyszy ■ 54,95 zł

3. POZOSTAŁE PODZESPOŁY W URZĄDZENIU     
1 sU.043.00.NHC.001.803.01 Czujnik temperatury zewnętrznej ■ ■ ■ 49,98 zł
2 sU.044.00.NHC.001.803.01 Uszczelka kołnierzowa komory spalania ■ ■ ■ 32,06 zł
3 sU.045.00.NHC.001.803.01 Uszczelka wewnętrzna komoryspalania ■ ■ ■ 19,98 zł

4.
sU.046.00.NHC.001.803.01 Kolektor spalin ■ 191,07 zł
sU.047.00.NHC.001.803.01 Kolektor spalin ■ ■ 200,43 zł

5.
sU.048.00.NHC.001.803.01 Uszczelka kolektora spalin ■ 38,94 zł
sU.049.00.NHC.001.803.01 Uszczelka kolektora spalin ■ ■ 45,82 zł

6.
sU.050.00.NHC.001.803.01 Zawirowywacz spalin ■ 29,12 zł
sU.051.00.NHC.001.803.01 Zawirowywacz spalin ■ 29,12 zł
sU.052.00.NHC.001.803.01 Zawirowywacz spalin ■ 35,00 zł

7. sU.053.00.NHC.001.803.01 Przewody zasilania elektrycznego ■ ■ ■ 150,00 zł
8. sU.054.00.NHC.001.803.01 Przewód zasilający podgrzewacza wstępnego ■ ■ ■ 65,18 zł
9. sU.006.00.NHC.001.803.01 Wstępny podgrzewacz paliwa ■ ■ ■ 340,86 zł
10. sU.055.00.NHC.001.803.01 Rura odprowadzania kondensatu ■ ■ ■ 54,95 zł
11. sU.056.00.NHC.001.803.01 Wziernik komory spalania ■ ■ ■ 13,75 zł
12. sU.057.00.NHC.001.803.01 Wirnik wentylatora 180 pi ■ ■ ■ 80,14 zł

13.
sU.058.00.NHC.001.803.01 Wirnik wentylatora 160 pi ■ ■ 91,98 zł
sU.059.00.NHC.001.803.01 Wirnik wentylatora 160 pi ■ 89,94 zł

14. sU.060.00.NHC.001.803.01 Pokrywa linii paliwowej ■ ■ ■ 69,80 zł
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Ceny wyrażone w PLN.
Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku od towarów i usług VAT (ceny netto).
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Cennik nie zawiera kompletnego programu sprzedaży firmy Ulrich®.
Inne wyroby na zapytanie lub w osobnych cennikach.

Stan na dzień 30.06.2018 r.  
Cennik obowiązuje wszystkie punkty sprzedaży.

Zmiany techniczne i inne zastrzeżone (możliwe bez powiadomienia).
Pomimo dołożenia wszelkich starań możliwe są błędy w edycji i drukarskie.
Dane techniczne, wyposażenie, informacje, itp. zawarte w niniejszym cenniku mogą być zmieniane 
w wyniku ciągłego rozwoju produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Ulrich Energia S.A. 
        22 723-94-38  mobile: 502-453-585        

        biuro@ulrich.com.pl  ■  zamowienia@ulrich.com.pl
www.urlich.com.pl

ul. Świętokrzyska 18 lok. 131, 00-052 Warszawa
NIP: 6642133881

 


