30 kW

Granulu katls

Peletka 25

30 kW
Peletka 25
Šis katls ir viens no pirmajiem, ko pilnībā ir izstrādājusi un ražojusi Waltis kompānija, un šobrīd tas darbojas aptuveni 3000 mājsaimniecībās. Ilgtermiņa ieguldījums šī katla izstrādāšanā un uzlabošanā ir rezultējies pārbaudītā un uzticamā apkures iekārtā. Galvenais
princips katla izstrādē bija radīt apkures iekārtu, kas atbilst visiem augstākajiem emisijas standartiem, tajā pašā laikā saglabājot
iekārtas vienkāršību. Sekojot šai vīzijai, tika radīts katls, kas pierāda savu uzticamību, zemas lietošanas izmaksas un pārsteidzošu
lietošanas ērtumu. Tas ir ieguvis prestižo KIWA Laboratories sertifikātu par atbilstību jaunākajam Eiropas standartam EN 303/5 - ar
viszemākajām emisijām.

Integrēta granulu tvertne
Inovatīvi integrētā granulu tvertne izmanto visu iespējamo brīvo vietu apkures katlā, sasniedzot tvertnes apjomu
Kotelpiemērotu
je zasnovan
tako,granulu
da vamuzglabāšanai;
med menjavotas
energenta
ni lai vidēji nodrošinātu kurināmo vienai nedēļai.
250kg
ir pietiekami,
potrebno demontirati vrat ali kakorkoli posegati v kotel. Ne
samo to. Zaradi ločenih kurišč kotel omogoča tudi avtomatski
preklop iz ogrevanja na polena na ogrevanje s peleti oziroma
kurilnim oljem.

Ar mikroprocesoru bāzēta katla vadība
Waltis apkures katla vadības sistēmas attīstības filozofijas pamatvērtība ir spēt automātiski adaptēties dažādiem lietošanas apstākļiem
visā pasaulē, pielāgojot savu darbību kurināmajam un saglabājot vienkāršo un ērto lietošanu. Katla darbība ir pilnībā automatizēta un
pielāgojas ēkas siltuma un sildīšanas vajadzībām. Vadības sistēma spēj vadīt hidraulisko sistēmu, lai automātiski pārslēgtos no malkas
uz granulu apkuri.

5 milimetru tērauda loksne
Visi Pellson produkti ir izgatavoti no 5 mm biezas tērauda loksnes, kas nodrošina ilgu katla kalpošanas laiku.

Vrata za pritrditev peletnega gorilnika so zasnovana tako, da
jih med čiščenjem komore ni potrebno demontirati ampak jih
preprosto odpremo skupaj z pritrjenim gorilnikom in tako prosto
dostopamo do izgorevalne komore.

Pusautomātiskā siltummaiņa cauruļu tīrīšana
Ar vienkāršu sviras paraušanu mēs paceļam un nolaižam 40 tīrītājus, kas skrāpē un tīra siltummaiņa caurules. Šis process jāatkārto tikai vienu reizi nedēļā, un tas aizņem tikai dažas sekundes mūsu laika. Turpretī
klasiskajiem katliem šis process aizņem dažas stundas.
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