
● Горелки
● Пелетни горелки

● Пелетни горелки KOSTRZEWA (Полша)

Пелетни горелки Platinum Bio VG
Първата горелка с променлива геометрия на суплото

Бункер 295 л. и сензор за нивото на горивото са включени в цената.

включен

бункер 295 л.

Модел PBVG 14 PBVG 16 PBVG 24 PBVG 35

Отоплителна мощност за пелети [kW] 4,2 - 14 5,1 - 17 7,8 - 26 10,5 - 35

Гориво пелети пелети пелети пелети

Гориво диаметър [mm] 6-8 6-8 6-8 6-8

Захранващо напрежение [V] 230 230 230 230

Степен на защита IP 40 IP 40 IP 40 IP 40

Стандартен шнек дължина [м] 1,6 1,6 1,6 1,6

Стандартен бункер обем [L] 295,00 295,00 295,00 295,00

Дължина на шнек (опция) [m] 2,0; 2,5; 3.0 2,0; 2,5; 3.0 2,0; 2,5; 3.0 2,0; 2,5; 3.0

Обемът на бункер (по избор) [L] 295 470; 

770; 1386

295 470; 

295; 770; 

1386

295 470; 

770; 1386

295 470; 

770; 1386

Цена без ДДС 3 289,71 3 351,20 3 535,67 3 781,63

Цена с ДДС 3 947,65 4 021,44 4 242,80 4 537,95

Контролера ecoMAX 920 - TOUCH управлява:  

подаване на гориво от резервоара  

шнек за горелката  

вентилатор за налягане  

запалка 

помпа за централно отопление 

помпа за гореща вода  

котелна помпа  

сензор за нивото на горивото  

сензор за външна температура  

температурен сензор за връщаща вода  

смесителен вентил 

 

Опционално оборудване:  

сензор за външна температура  

сензор СО 

сензор за битова гореща вода  

температурен сензор за връщаща вода  

цветен контролен панел за помещение ecoSTER TOUCH с функция за дистанционно управление на котела  

програмируем седмичен безжичен стаен термостат  

стаен термостат, програмируем седмично жичен  

температурен сензор с регулиране  

Сензор за настройка на EcoLAMBDA  

допълнителен разширен модул (B)  

допълнителен модул за разширение (C)  

EcoNET интернет модул 

Модели  kW 

Гориво 

пелети A1, A2, B 
сервизно 

обслужване 

гаранция 

3 год. 7/24 

12  16 

Контролер: Platinum Bio ecoMAx 920-O  

TOUCH, цветен, сензорен HMI 
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● Горелки
● Пелетни горелки

● Пелетни горелки KOSTRZEWA (Полша)

Пелетни горелки Platinum Bio Spin

Основни характеристики: Широколентова ламбда сонда (опция)

Основни компоненти от топлоустойчива до 1150
о
С стомана H2SN20S2

КПД >96,0% 

3- фазов запалителен процес елиминиращ образуването на газ

Самопочистваща функция на горелката

Контрол на пламъка с фотоклетка

Автоматичен рестарт след спиране на захранването

Контролери PlatinumBioSlim с Fuzzy Logic 2 алгоритъм

Широколентова ламбда сонда – икономия на гориво до 20% (опция)

Табло за управление с компенсация по външна температура, модулиране на мощността и управление на помпа за 

отопление, трипътен вентил, както и производство на топла вода за БГВ с бойлер ( датчиците се поръчват отделно )

Възможност за системно надграждане чрез CAN-bus - опция

Управление на процесите при ръчно изгаряне на дърва,  ако котела е пригоден

Възможност за свързване на стаен термостат или GSM модул – опция

Възможност за управление на буферен съд и соларна инсталация – опция

Предпазен МАР сензор – опция

Захранващо устройство 2,0 м

305 лт бункер от поцинкована стомана с р-ри 600х600х1300 - опция

СО емиссии < 100 ppm

Позволява изгаряне на дървесни пелети клас А1, А2, B - със съдържание на пепел до 2%.

Механично самопочистване чрез въртяща се скара. 

Интервала за почитсване се задава в зависимост от горивото.

Модел PBS 56 PBS 110 PBS 165 PBS 220 PBS 330

Отоплителна мощност ( kW ) 16,5 - 56,0 30,0 - 110,0 45,0 - 165,0 60,0 - 220,0 90,0 - 330,0

Ел мощност ( W ) 360-680 460-670 600-900 600-900 600-900

Цена без ДДС 5 841,54 7 378,78 11 068,17 14 142,66 17 832,05

Цена с ДДС 7 009,84 8 854,54 13 281,81 16 971,20 21 398,47

Модели  kW 

Гориво H25N20
S2 

7/24 

56 220 165 110 330 
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пелети A1, A2, B 

Горелки готови за работа в най-трудните условия.      Проектирани и произведени за резултати в индустрията, с механика и 

автоматизация ,  позволяващи  непрекъсната работа - 24 часа в денонощието. 

Суплото е проектирано по такъв начин, че да се премахне възможността за блокиране на циркулацията в горивната камера по 

време на продължителна работа на пълна мощност поради постъпване на много прах или преобладаващи високи температури.   

 Автоматично завъртане на устройството -програмируемо в зависимост от  изгаряното гориво. Силата , времето и честотата на 

въртене се избира автоматично в зависимост от количеството гориво , с което в момента работи устройството.   

 6-8 [mm]   – горелките са изработени от стомана с дебелина от 6 мм до 8 мм за да се осигури дълго и безпроблемно 

функциониране на устройството.   
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Пелетни горелки Agromatic

Основни характеристики:

Позволява изгарянето на пелетизирана биомаса със съдържание на 

пепел до 5% / дървесни пелети клас А1 и А2, индустриални пелети

клас В, и дори агро пелети – от слама, слънчогледови шлюпки и др. /

Подвижна самопочистваща се скара с регулируем в зависимост от горивото интервал на почистване.

Сензор за прецизно управление на подаваното количество въздух за горене.

Керамични вложки в горелката.

Автоматично запалване на различните горива.

Platinum Bio Slim контролер – позволява пълен контрол на един отоплителен кръг / циркулационна помпа и 

задвижка на трипътен смесителен вентил/, както и циркулационна помпа за подгряване на водата във външен бойлер за БГВ.

Интернет и GSM контрол – опция

Обратна клапа на подаването на пелети против обратно запалване.

Модел AGR 35

Отоплителна мощност ( kW ) 10,5-35,0

Цена без ДДС 3 996,00

Цена с ДДС 4 795,20

Гориво 
H25N20
S2 

> 96% 2 год. 
7/24 
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