στερεά καύσιμα
όλες οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

PELLETRON

πιστοποιημένος
βαθμός απόδοσης
>90% ενεργειακή
κλάση 5

Xαλύβδινος λέβητας pellet
 αλύβδινος υδρόψυκτος λέβητας ξύλου–wood pelΧ
let τριών πλήρων διαδρομών με φλογαυλούς τύπου
Mannesmann σαν αποτέλεσμα των οποίων είναι ο
υψηλός βαθμός απόδοσης και η μεγάλη οικονομία
στα καύσιμα.
l Μεγάλη απόδοση στην καύση ξύλου λόγω τις
μεγάλης επιφάνειας ανταλλαγής και του ειδικά
διαμορφωμένου χώρου καύσης
l Δυο θυρίδες με πυρίμαχη επένδυση για καθολικό
έλεγχο τις εστίας
l Δυνατότητα του λέβητα να δουλέψει με καυστήρα
πετρελαίου ή με καυστήρα biodiesel με πολύ καλό
βαθμό απόδοσης λόγω τις ειδικής σχεδίασης που
έχει
l Εύκολη αλλαγή από την λειτουργία ξύλου-wood pellet σε λειτουργία καυστήρα πετρελαίου σε μερικά
μόνο λεπτά
χρόνια
l Χαμηλό λειτουργικό κόστος. Πολύ εύκολη
γραπτή
εγγύηση
συντήρηση-καθάρισμα
l Αυτόματη ανάφλεξη καυσίμου και με το πάτημα
ενός κουμπιού μετατροπή από λέβητα ξύλου
σε λέβητα wood pellet
l Ελάχιστος όγκος στο λεβητοστάσιο
l Προσεγμένη αισθητική εμφάνιση
με ενιαίο χρώμα των καλυμμάτων
του λέβητα και του δοχείου
αποθήκευσης wood pellet
l Φιλικός προς το περιβάλλον
l
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Ο λέβητας παραδίδεται προαιρετικά
και με ενσωματωμένη δεύτερη
πόρτα για τοποθέτηση καυστήρα
πετρελαίου ή wood pellet

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ

P-30

P-40

P-50

ΙΣΧΥΣ

kW

7,5-25

10-35

15-50

ΒΑΡΟΣ

kg

210

241

332

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΜχΥ

mm

500 χ 570 χ 1100

500 χ 670 χ 1100

540 χ 770 χ1140

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

mm

145

160

160

ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

1-1/4

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΧ

bar

3

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

lit.

92

111

135

ΤΙΜΗ ΛΕΒΗΤΑ

€

1.700

1.900

2.100

ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ SILO 220 Lit

€

2.000

2.000

2.300

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

€

3.700

3.900

4.400

Σημείωση: Εναλλακτικά προσφέρεται και με Silo 350 lit με επιπλέον χρέωση 120€ (τιμή νέτη),
καθώς και με 2η πόρτα για τοποθέτηση καυστήρα πετρελαίου wood pellet με χρέωση 100€ (τιμή νέτη)
Η εξωτερική εμφάνιση, ο χρωματισμός των καλυμμάτων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις
των λεβήτων είναι δυνατόν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση
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