Dane aktualne na dzień: 11-12-2019 10:39

Link do produktu: https://fabrykakotlow24.pl/krospel-na-pellet-14-kw-eco-max-p-2.html

KROSPEL NA PELLET 14 KW
ECO MAX
Cena

9 000,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Opis produktu
KOCIOŁ: 5 KLASA ECODESIGN
PALIWO: PELLET
MOC: 14 KW
POWIERZCHNIA OGRZEWANIA: DO 140 M2
Kocioł na pellet KROSPEL jest przyjazny dla środowiska. Posiada wszelkie wymagane badania ekologiczne oraz certyfikat 5
Klasy i ECODESIGN.
Zestaw grzewczy wykonany jest zgodnie z najwyższymi wymogami i standardami co gwarantuje Państwu wysoką sprawność
urządzenia. W połączeniu oferujemy Państwu technologię grzewczą na najwyższym poziomie. W naszym kotle
zamontowaliśmy najbardziej innowacyjny na polskim rynku palnik KIPI. W palniku zastosowano nowoczesne rozwiązanie
konstrukcyjne mechanizmu czyszczenia - rotacyjną komorę spalania, dzięki której palnik sam oczyszcza się z popiołu, nie
wymaga czyszczenia. Popioły i żużle usuwane są z komory spalania, dzięki zastosowaniu obrotowej komory paleniskowej oraz
nadmuchowej. Palnik posiada automatyczną zapalarkę.
Kocioł wyposażony jest również w sterownik ecoMax, który umożliwia zarządzanie procesem spalania jak i rozprowadzaniem
ciepła w systemie grzewczym. Ponadto sterownik można rozbudować o dodatkowe moduły , miedzy innymi istnieje możliwość
obsługi kotła przez Internet.
Pokrywa od zasobnika paliwa usytuowana jest na wysokości umożliwiającej łatwe uzupełnienie opału. Obsługa kotła
ograniczona jest do minimum - wymaga tylko tymczasowego uzupełnienia podajnika w opał i okresowym usuwaniu niewielkiej
ilości popiołu. W zależności od zapotrzebowania na ciepło jedno załadowanie zasobnika wystarcza na kilka dni. Dzięki
wizjerowi łatwo i szybko sprawdzą Państwo poziom opału.
Kocioł KROSPEL to idealne rozwiązanie zarówno do ogrzania Państwa domu, jak i pomieszczeń firmowych.
Zalety kotła:

przyjazny dla środowiska: CERTYFIKAT 5-tej klasy
spełnia wymagania normy PN-EN 303–5:2012
wykonany z wysokiej jakości stali kotłowej
izolowane drzwiczki płytą ceramiczną grubości 25 mm oraz sznurem szklanym
nowoczesne klamki, zwiększające szczelność drzwiczek
duży i praktyczny zasobnik na paliwo
nóżki umożliwiające regulację ustawienia i wypoziomowanie kotła
nowoczesny regulator temperatury
markowy ekologiczny podajnik
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kosz zasypowy: z prawej strony , z lewej strony
Wyjście czopucha: z góry do tyłu na środku , z góry do tyłu pod kątem na lewy bok , z góry do tyłu pod kątem na prawy bok
, z góry na środku
Kształt komina: okrągły
Rodzaj paliwa: pellet

Dane techniczne
Wymiary gabarytowe:

Jedn.

KROSPEL 14 kw

Szerokość całego zestawu (A)
Wymiary gabarytowe wymiennika:
Szerokość kotła (B)
Wysokość kotła (C)
Głębokość kotła (D)
Wymiary gabarytowe kosza:
Szerokość kosza
Wysokość kosza
Głębokość kosza
Zasyp

cm

120

cm
cm
cm

48
125
63

cm
cm
cm
kg

70
130
55
100

Sterowanie
Sterownik ECO MAX 850 Plum
- standardowo obsługuje obieg grzewczy CO i CWU jak również obieg
mieszaczowy
- zaawansowana technologia
- posiada inteligentne menu, które sprawia, że elementy niepodłączone są
nieaktywne
- opatentowany system podpowiedzi umożliwia łatwą i komfortową obsługę
funkcji
- zmiana oprogramowania przy pomocy karty micro sd
- posiada konstrukcję modułową
- sterownik może być rozbudowany o dodatkowe moduły
- posiada 9 wyjść prądowych 230V, 8 wejść analogowych do podłączenia
czujników, 2 wejścia termostatów oraz jedno wyście niskonapięciowe 12V
- ponadto w jego podstawowej formule znajduje się już czujnik STB
(zabezpieczenie kotła przeciwko przegrzaniu np. w skutek awarii)
- możliwość podłączenia paneli (pilotów) pokojowych w 2 wersjach: w wersji
dotykowej lub w wersji klasycznej

Palnik
Palnik KIPI
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W palniku zastosowano innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne mechanizmu
czyszczenia – rotacyjną komorę spalania oraz nadmuchową, dzięki czemu:
* palnik sam oczyszcza się z popiołu i zgorzelin,
* w sposób ciągły odprowadzane są produkty spalania z komory paleniskowej i
nadmuchowej, nie wpływając na utratę mocy palnika
* palnik nie wymaga czyszczenia
* nie występuję problem zapychania się komory, który jest najczęściej
spotykanym problemem wśród innych palnikach dostępnych na rynku
* zapewniona jest bezawaryjna praca palnika
* innowacyjne metody przedłużają jego żywotność
* eliminuje wszelkie problemy związane z narastaniem i gromadzeniem się
zgorzeli w obu komorach.
Dobór właściwego rodzaju pelletu, jest ważny ponieważ wpływa na pracę kotła.
Do kotła zalecany jest pellet:
* średnicy 6 do 8mm,
* długości 5-30mm,
* maksymalnej zawartości popiołu do 2%.
* maksymalna wilgotność pelletu nie powinna przekraczać 10%
* możliwe spalanie pelletu oraz agro-pelletu (np. pelletu ze słomy rzepakowej
czy pellet gorszej jakości - łuski słonecznika)
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