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Link do produktu: https://neofix.pl/atmos-d31p-30-kw-kociol-na-pelet-p-4814.html

ATMOS D31P 30 kW kocioł na
pelet
Cena

6 599,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Producent

Kotły ATMOS

Opis produktu

WYJĄTKOWY MODEL! Kocioł ATMOS D31P posiada 5 KLASĘ według Normy PN EN 303-5:2012!

Produkt ten został też umieszczony na niemieckiej BAFA, pozwalając tym samym uzyskać użytkownikom dofinansowanie na terenie Niemiec. Fakt
spełnienia wymogów kwalifikacyjnych narzuconych przez BAFA potwierdza, że kocioł osiągnął najwyższe standardy ekologiczne, energetyczne i
konstrukcyjne.

ATMOS D31P to ekologiczny i w pełni automatyczny kocioł na pelet! Korpus kotła został zaprojektowany jako spawana bryła z wielką komorą spalania.Palnik
peletowy z podajnikiem ślimakowym można montować zarówno z prawej bądź lewej strony kotła. Pobiera on paliwo z zasobnika opału, który może stać obok
kotła lub w sąsiednim pomieszczeniu. W dolnej części pod komorą spalania umieszczony jest rurkowy wymiennik ciepła z zawirowaczami ciągu. Z tyłu znajduje się kanał
spalinowy z wylotem spalin. Na przedniej części pokrywy kotła znajdujemy panel sterujący z przyrządami regulacyjnymi oraz gniazdem do montażu elektronicznej
jednostki sterującej.
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W modelu D31P kanał spalinowy jest wyposażony w wentylator wyciągowy!
Ogrzewanie peletem przy pomocy palników ATMOS (lub palników innych producentów) jest dość podobne do ogrzewania gazem ziemnym czy olejem. Różnicę stanowi
powstający w niewielkich ilościach popiół, który musi być okresowo usuwany z wnętrza kotła i palnika. Jest to niezbędne do zachowania najwyższych parametrów
spalania w kotle i bezawaryjnej pracy palnika.
Podana cena dotyczy SAMEGO KOTŁA, bez palnika na pelety ATMOS A45 i podajnika ślimakowego (jeśli interesuję Państwa zestaw z palnikiem i
podajnikiem, prosimy napisać maila, przedstawimy ofertę). Zbiornik na opał należy dokupić lub wykonać samemu domowym sposobem!

W palniku zalecamy spalać wyłącznie dobrej jakości pelet o średnicy 6-8 mm i długości 5-25 mm.Wysokiej jakości pelet cechuje się jasną barwą i nie zawiera
kory. Bieżąca obsługa kotła polega na usuwaniu popiołu raz na 7-30 dni w zależności od potrzeb (obciążenia kotła pracą).
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