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Compact Pel-let

Kocioł Compact Pel-let to urządzenie grzewcze, z automatycznym systemem podawania paliwa oraz automatycznym zapłonem,
przystosowane do spalania granulatu trocinowego w formie pelet. Standardowo wyposażone w palnik peletowy MOC.
Kocioł ma budowę 3-ciągową w postaci płomieniówek umieszczonych poziomo oraz komory spalania, które stanowią powierzchnię
wymiany. Nad kotłem zamontowany jest zbiornik paliwa z podajnikiem ślimakowym.
Opcjonalnie zbiornik paliwa może być wykonany jako oddzielny.

PALIWO
Do kotłów Compact Pel-let zalecany jest pelet o średnicy 6 do 8mm, długości 5-30mm (20% o długości do 45mm), o maksymalnej
zawartości popiołu do 2%.
Maksymalna wilgotność pelet nie powinna przekraczać 10%.
Wartość opałowa pelet powinna być większa od 17,5 MJ/kg . Pelet powinien spełniać ÖNORMM 7135

lub posiadać certyfikat DIN PLUS .

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH

BUDOWA KOTŁA

Model kotła Compact Pellet20 Compact Pellet30

moc
kotła

Pellet 19MJ/kg kW 5,1-18,1 11-29,8

Powierzchnia wymiany ciepła m2 1,6 2,85

Sprawność % 85,6-89,6 85,6-89,6

pojemność wodna dm3 60 82

ciśnienie dopuszczalne bar 2 2

min. temp. zasilania oC 55 55

max. temp. zasilania oC 90 90

temperatura spalin przy mocy
nominalnej

oC 140-180 140-180

temperatura spalin przy mocy
minimalnej

oC 100-130 100-130

klasa V V
opór po stronie wody; ∆t=10K mba

r
2-20 2-20

opór po stronie wody; ∆t=20K 0,5-5 0,5-5
podciśnienie kominowe Pa 15-20 25-30
zalecana min. minimalna

wysokość komina
m 8 8

zalecana średnica komina mm 180 200

Poj. zbiornika paliwa dm3 180 230
Otwór załadunkowy mm 640x640 640x1000
Czas pracy na jednym załadunku dla
mocy minimalnej/maksymalnej

h 100/30 100/30

Zużycie paliwa przy
mocy nominalnej

Pellety
19MJ/kg

kg/h 4,2 6,3

Łączna moc zainstalowanych
urządzeń

kW 0,287 0,287
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Dostępne sterowania:

 regulator podstawowy: RK 2006LPG – obsługa urządzeń kotła
(wentylator, zapalarka, 2 podajniki), praca z modulowaną mocą,
obsługa pracy pompy centralnego ogrzewania, pompy ładującej
zasobnik ciepłej wody użytkowej, współpraca z termostatem
pokojowym, możliwość podłączenia sterowania przez internet UMI 1W
lub UMI 1N

 regulator opcjonalny -RK 2006 SPGM- obsługa urządzeń kotła
(wentylator, zapalarka, 2 podajniki), praca z modulowaną
mocą, obsługa pracy pompy centralnego ogrzewania, pompy
ładującej zasobnik ciepłej wody użytkowej, współpraca z
termostatem pokojowym, możliwość podłączenia sterowania
przez internet UMI 1W lub UMI 1N,

sterowanie pogodowe, obsługa siłownika i pompy mieszacza.

- opcjonalnie moduł internetowy UMI1 W- połączenie internetu przez WIFI

UMI1 N - podłączenie Ethernet

Uniwersalny Moduł Internetowy UMI–1jest urządzeniem pozwalającym na zdalną kontrolę pracy kotła przez internet lub sieć lokalną. Moduł pozwala na sterowanie i
monitorowanie pracy kotłowni z dowolnej przeglądarki internetowej. Korzystając z modułu UMI–1 użytkownik ma dostęp do swojej kotłowni z dowolnego miejsca na
świecie. Użytkownik ma możliwość kontrolowania na ekranie komputera domowego, stanu wszystkich parametrów urządzeń instalacji kotła i w razie konieczności je
zmieniać.

Zalety
 komfort i wygoda użytkowania – dzięki palnikowi z mechanicznym czyszczeniem, palnik nie wymaga częstego czyszczenia – oszczędzasz swój czas!
 czystość – pellet to bardzo czyste paliwo (np. w porównaniu z ekogroszkiem czy węglem, ),
 najwyższa jakość wykonania: wszystkie elementy wykonane są z najwyższej jakości materiałów
 palnik nie wymaga codziennej obsługi – rozpalanie, proces spalania, wygaszanie i oczyszczanie sterowane są automatycznie
 nowoczesne sterowanie
 możliwość kontroli pracy i zmiany parametrów pracy palnika przez Internet za pomocą smartfonu, tabletu czy laptopa.
 kontrola płomienia za pomocą fotokomórki
 alternatywa dla palników gazowych i olejowych – paliwo typu pellet daje oszczędności.


