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KOSTRZEWA MIDI BIO NE 52
kW kocioł na pelet ECO
DESIGN
Cena

36 490,00 zł

Producent

Kotły KOSTRZEWA

Opis produktu
Kotły z serii MIDI BIO NE posiadają 5 KLASĘ oraz ECO DESIGN! Jest to norma dotycząca kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem
paliwa o mocy nominalnej do 500kW. Klasyfikuje piece pod względem sprawności cieplnej oraz emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Kotły spełniają wymogi dotyczące EKOPROJEKTU dla kotłów na paliwo stałe (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28.04.2015).

Midi Bio NE jest synergią jakości i oszczędności!
Legitymuje się certyfikatem ECODESIGN (EKOPROJEKT), klasą energetyczną A+oraz efektywnością energetyczną i normami emisji
zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/W z dnia 21 października 2009 i ROZPORZĄDZENIU KOMISJI
(UE) 2015/1189.
Spala każdy rodzaj peletu drzewnego (klasa: A1, A2, B - cena już za ok. 600 zł/tona).
Wymiennik trójciągowy:
- z wbudowaną komorą ceramiczną (standard)
- z turbulatorami spalin (standard)
- z dodatkowymi drzwi izolacyjnymi (analogicznie jak w modelach EEI Pellets od 50kW) (standard)
Palnik Platinum Bio SPIN o mocy 56kW (zarówno dla modelu 42kW, jak i 52kW):
- obrotowy palnik przystosowany do spalania peletu klasy: A1, A2, B
Regulator kotła - szafa przemysłowa P1 (firmy PLUM):
- system OMS: monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku (czujnik pojemnościowy) oraz ilości popiołu w popielniku (krańcówka drzwi)
(standard)

Opcje (za dopłatą):
- sonda lamba
- zbiornik na pellet (295, 470, 770, 1386, 1460l)
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WYSOKA SPRAWNOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE
Kocioł jest efektywnym i ekologicznym rozwiązaniem stworzonym z myślą o dużych budynkach mieszkalnych, jak i obiektach
przemysłowych. Wymiennik kotła wyposażony jest w komorę ceramiczną, która zapewnia mniejsze spalanie, niższą emisyjność i jeszcze wyższą
sprawność. Zastosowane turbulatory spalin dodatkowo wpływają na większe zatrzymanie energii w kotle.

EKSPLOATACJA PRZEZ WIELE LAT
Użycie do produkcji materiałów najwyższej jakości oraz podzespołów od sprawdzonych dostawców gwarantują wysoką niezawodność
urządzenia. Regularna konserwacja i roczne przeglądy serwisowe to sposób na komfortową eksploatację przez kilkanaście lat.

POZWALA O SOBIE ZAPOMNIEĆ
W trosce o komfort firma KOSTRZEWA wyprodukował kotły praktycznie bezobsługowe. Pełna automatyzacja umożliwia samoczynne rozpalanie
się i wygaszanie kotła, a także monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku oraz ilości popiołu w popielniku (system OMS). Użytkownicy z
wyprzedzeniem są informowani o konieczności zasypania paliwa oraz oczyszczenia popielnika. Wizyty w kotłowni można ograniczyć do
minimum. OMS - wynalazek chroniony patentem dostępny wyłącznie w urządzeniach firmy KOSTRZEWA.

SAMOCZYSZCZĄCY PALNIK
Innowacyjny obrotowy palnik PLATINUM BIO SPIN zapewnia bezobsługowe spalanie peletu drzewnego klas: A1, A2 i B. Dzięki tej technologii
możesz kupować pelet tańszy nawet o 50% niż użytkownicy kotłów innych producentów, gdzie wymagane jest droższe paliwo klasy A1.

MODUŁ INTERNET
Wszystkie funkcje urządzenia i systemu grzewczego budynku można nadzorować przez komputer lub smartfon (opcja za dopłatą).

ROZBUDOWANA SIEĆ SERWISOWA
Firma KOSTRZEWA posiada ponad 200 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantów w Polsce i Europie, świadczących usługi serwisowe
gwarancyjne i pogwarancyjne.
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