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Link do produktu: https://neofix.pl/biawar-pellux-compact-12-kw-kociol-na-pelet-p-4848.html

BIAWAR Pellux Compact 12
kW kocioł na pelet
Cena

13 299,00 zł

Opis produktu

Kocioł
PELLUX
Compact
to przede
wszystkim
nowatorskich
rozwiązań
technologicznych
z nowoczesnym
i eleganckim designem. Kompaktowy kształt urządzenia i niewielkie
wymiary
sprawiają,
że idealnie
wpasowuje
się w połączenie
małe jest
kotłownie,
tworząc
tym
samym użytkowej
nowoczesny
system
ogrzewania.
Kocioł
PELLUX
Compact
o mocy
12kształty
kW dedykowany
do
obiektów
ouzupełnienie
powierzchni
nawet
do(peletu).
240
m2 (w zależności od zapotrzebowania na ciepło budynku). Optymalna wysokość
zestawu
specjalnie
wyprofilowane
ułatwiają jego
montaż
oraz
paliwa
w zasobniku
Za
pracęikotła
odpowiada
nowoczesny
sterownik
oparty
algorytmie
FUZZY
LOGIC
II
zapewniający
precyzyjne dozowanie paliwa i powietrza, wysoką sprawność procesu
spalania,
modulację
mocy
urządzenia
zmikroprocesorowy
zależności
od zasilane
zapotrzebowania
na na
ciepło
oraz sterowanie
całymKocioł
systemem
grzewczym.
PELLUX
Compact
to
kompletne
urządzenie
grzewcze
ekologicznym
paliwem,
jakim
jest
pelet.
jest
praktycznie
bezobsługowy
dzięki zastosowaniu
systemów automatycznego
czyszczenia rusztu palnika i wymiennika kotła. Ponadto urządzenie automatycznie inicjuje zapłon i wygasza się po uzyskaniu zadanych
parametrów
pracy.
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Obsługa
kotła została
zminimalizowana
do kontroli
i ewentualnego
uzupełnianiaidealnie
ilości paliwa
(peletu) w
zasobniku
popiołu z komfort
szufladycieplny
(co kilka
tygodni).
W połączeniu
z dedykowanym
podajnikiem
i zasobnikiem
peletu otrzymujemy
dopasowany
zestaw,
któryoraz
jest opróżniania
w wstanie zapewnić
oraz
przygotowanie ciepłej wody
użytkowej.
kotła
PELLUX
Compact:
-Zalety
mikroprocesorowe
sterowanie
Fuzzy
Logic II;92%;
bardzo
wysoka
sprawność
kotła
wynosząca
pełna
obsługa
z
poziomu
sterownika
kotła;
----- automatyczne
czyszczenie
wymiennika
kotła;
automatycznemoc
czyszczenie
rusztu
palnika;
automatyczne
rozpalanie
i
wygaszanie
kotła;
--- modulowana
w
zakresie
30
100%;
harmonogram
czasowy
pracy
kotła; płomieniówek;
wymiennik
kotła
oparty na
systemie
--- współpraca
zz dedykowanym
czujnikiem
temperatury
dlaczujnikami
każdego
obiegu
grzewczego;
współpraca
czujnikiem
temperatury
oraz
temperatury
pokojowej;
w
standardzie
obsługa ijednego
obiegu
c.o.
ze
zmieszaniem
oraz
pompy
ładującej
c.w.u.;
--- możliwość
rozszerzenia
sterowania
o zewnętrznej
kolejne
14
obiegów
c.o.,
współpracę
z buforem,
instalacją
solarną orazpoprzez
drugim smartfon,
obiegiem tablet
c.w.u.;lub komputer (BIA24.net);
możliwość
sterowania
kontrolowania
pracy
systemu
grzewczego
za pośrednictwem
modułu
internetowego
możliwość
precyzyjnej
kontroli
procesu
spalania
poprzez
moduł
szerokopasmowej
sondy
lambda;
- możliwość
zastosowania
wentylatora
ciągu
kominowego.
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Parametry techniczne kotła:

Parametry techniczne palnika:

można
też
z dowolnego
miejscawyposażonego
na
świecie, dzięki
modułowi
BIA24.net,
umożliwia
dostęp
dozmniejszyć
bieżących informacji
o systemie
grzewczym
oraz
zmianę
parametrów
za sterować
pomocą
każdego
wczasu
przeglądarkę
internetową. W
aplikacji który
możemy
zwiększyć
bądź
temperaturę
centralnego
ogrzewania,
sterować
temperaturą
ciepłej
wody użytkowej
i urządzenia
modyfikować
harmonogram
pracy internetowemu
kotła.
Kotłami jego
PELLUX

Dodatkowe informację o produktach firmy :
UWAGA! Kociołministra
można infrastruktury
montować w instalacjach
C.O. typu
ZAMKNIĘTEGO
pod warunkiem bezwzględnego zastosowania upustowego zaworu bezpieczeństwa termicznego (zgodnie z
rozporządzeniem
z dnia 12.03.2009,
Dz.U.
z dnia 07-04-2009).
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Zastosowanie:
Po osiągnięciu
temperatury
krytycznej
zawór otwiera
się i w
dopuszcza
doawarii
obiegu
zimną
wodę.
Urządzenie
posiada
zintegrowany
układ
składający
się z zaworu
upustowego
ze
podwójnym
czujnikiem
temperatury,
gwarantującym
zadziałanie
przypadku
oraz
z zaworu
napełniającego.
Upust
wody
umożliwia
ograniczenie
temperatury
mium
wi instalacji
izdalnym,
urządzeniu,
natomiast
zawór
napełniający
zapewnia
utrzymanie
poziomu
wody
w układzie.
Rozwiązuje
to problem
wystąpienia
zbyt
wysokiej
temperatury
w instalacjach
grzewczych
pozwala
na
zamontowanie
kotła
w układzie
zamkniętym!
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