Pelltech PK 15 Combi
Visiškai integruotas gaminys, apjungęs
granulių degiklį, katilą ir kuro talpą į naują
patogaus šildymo būdą. PK 15 Combi
idealiai tinka namų ūkiams, kuriems reikia
efektyvaus, tvaraus ir reikalaujančio
mažai priežiūros šilumos ir karšto
vandens gamybai įrenginio. Išmani katilo
konstrukcija leidžia jį naudoti ir esamo
šilumos siurblio darbo palaikymui. PK 15
siūlo integruotą namų valdymą su šildymo
sistemos reguliavimu.

PK 15 COMBI SAVYBĖS:
Granulių bunkeris 170 l talpos
Sraigtas su apsaugine žarna
Vertikalios liepsnos granulių degiklis
3-eigų katilas su vertikaliais
dūmvamzdžiais
Šilumokaičio automatinio valymo
sistema
Traukos kontrolė panaudojant
dūmsiurbę
Degiklio, katilo ir namų temperatūros
valdymas
Katilo cirkuliacinis siurblys
Apsauginis vožtuvas
Plėtimosi indas

NAMAMS

Gyvenamieji namai ir apartamentai

PK 15 COMBI VALDIKLIO GALIMYBĖS:

medienos granulės 6...8 mm
Kuras
kW
15
Maksimali šiluminė galia
kW
3
Minimali šiluminė galia
nuolatiniam veikimui
kg/h
3,4
Didžiausios kuro sąnaudos
l
170
Granulių talpa
l
50,3
Katilo vandens talpa
l
8
Plėtimosi indo talpa
bar
2,5
Maksimalus darbinis slėgis
0" ¾ išorinis sriegis
Katilo tiekimo ir grįžimo
prijungimai
mm
80
Dūmų išmetimo atvamzdžio
išorinis skersmuo
ºC
130
Dūmų temperatūra prie
maksimalios galios
%
94
Naudingo veikimo koeficientas
esant 70/55
Įtampa
230V, 50Hz, 3A
Elektros energijos suvartojimas:
W
390
-uždegimo metu
-maksimali galia
W
60
-budėjimo režimu (be siurblių)
W
3
Matmenys (PxGxH)
mm 800/500/1310
122
Svoris be vandens
kg

Iki 2 šildymo kontūrų reguliavimo
vožtuvų
Iki 4 siurblių: katilo cirkuliacinio (integruotas), karšto vandens ir šildymo
kontūrų
Galima prijungti iki 7 laidinių temperatūros
jutiklių
Galima prijungti kambario ir lauko temperatūros matavimo belaidžius jutiklius
Galima atlikti deguonies matavima ir
reikiamo degimui oro kiekio reguliavimą
Belaidžio arba laidinio tinklo ryšio
naudojimas

800 mm

1200 mm

1310 mm

173 mm

500 mm

125 mm

Gamintojas:
Pelltech OÜ
Sära tee 3
Peetri 75312
Estonia

www.pelltech.eu
info@pelltech.eu
tel. +372 677 5277

Atstovas:
UAB “Ekodegiklis”
Linkmenų g. 13
Vilnius 09300

www.ekodegiklis.lt
info@ekodegiklis.lt
Mob. +370 68311121

