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DEFRO EkoPell Max 200 kW
kocioł na pelet ECO DESIGN

Opis produktu

Nowością w ofercie DEFRO są kotły dużych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i
spełniające wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kotłach EKOPELL MAX z powodzeniem
można spalać pellet drzewny oraz współ-spalać pestki, łupiny i ziarna zbóż o średnicy do 30mm. Układ podawania paliwa
składa się z dwóch ślimakowych podajników paliwa, napędzanych oddzielnymi motoreduktorami. Pomiędzy nimi znajduje się
podajnik celkowy z pośrednim kanałem wrzutowym paliwa wyposażonym w czujnik poziomu paliwa, który wykrywa czy w
układzie podawania nie zalega paliwo. Układ dodatkowo zabezpieczony jest przed cofaniem płomienia poprzez system
gaszenia z zaworami BVTS podłączonymi do sieci wodociągowej. Zaletą układu podawania jest możliwość ustawienia
ślimakowego podajnika górnego paliwa w dowolnej konfiguracji kątowej względem podajnika ślimakowego
dolnego, co pozwala na instalację kotła także w mniejszych kotłowniach. Palnik do spalania biomasy posiada
wbudowaną zapalarkę nadmuchową, służącą do automatycznego rozpalania paliwa przy pomocy podmuchu gorącego
powietrza. Wyposażony jest także w niezależny układ napowietrzania powietrzem pierwotnym i wtórnym. Powietrze
dostarczane jest przez wentylatory nadmuchowe, oddzielne dla powietrza pierwotnego i wtórnego, a ich praca regulowana
jest elektronicznie. Dodatkowo palnik został wyposażony w pierścień zbierający, którego zadaniem jest zapobieganie
przesypywaniu się niespalonego paliwa do popielnika. Kotły EKOPELL MAX są bezpieczne oraz komfortowe w użytkowaniu.
Charakteryzują się bezobsługowym rozpalaniem oraz samoistnym wygaszaniem w zależności od ustawionych
parametrów. Ponadto pozwalają na wykorzystanie różnego rodzaju paliw drobnych, w tym surowców odpadowych w
rolnictwie. Zastosowane w kotłach rozwiązania zapewniają czyste i ekonomiczne spalanie paliw. Rozwiązanie techniczne
palnika oraz układu podającego paliwo w kotłach EKOPELL MAX zgłoszone są do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym.
W opcji za dopłatą możliwe jest również zainstalowanie systemów automatycznego odpopielenia kotła oraz
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pneumatycznego czyszczenia wymiennika!
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Więcej informacji o kotłach firmy DEFRO

znajdą Państwo pod tym adresem internetowym:

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).

Po osiągnięciu temperatury krytycznej zawór otwiera się i dopuszcza do obiegu zimną wodę. Urządzenie posiada zintegrowany układ składający się z zaworu upustowego ze zdalnym,
podwójnym czujnikiem temperatury, gwarantującym zadziałanie w przypadku awarii oraz z zaworu napełniającego. Upust wody umożliwia ograniczenie temperatury medium w instalacji i
urządzeniu, natomiast zawór napełniający zapewnia utrzymanie poziomu wody w układzie.
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