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● Пелетни комплекти

Арт. No. Описание М-ст Kw Цена без 

ДДС

Цена с 

ДДС

IVG30 стоманен котел на твърдо гориво IVG 30 30,00 1699,00 2038,80 A

IVG40 стоманен котел на твърдо гориво IVG 40 40,00 1799,00 2158,80 A

Арт. No. Описание М-ст Kw Цена без 

ДДС

Цена с 

ДДС

IVG30SET
стоманен котел на твърдо гориво IVG 30 + горелка за дървесни пелети 

Waterland S40 + бункер за пелетен котел 150 кг
30,00 3469,00 4162,80 A

IVG40SET
стоманен котел на твърдо гориво IVG 40 + горелка за дървесни пелети 

Waterland S40 + бункер за пелетен котел 150кг
40,00 3569,00 4282,80 A

Арт. No. Цена без 

ДДС

Цена с 

ДДС

BDH026F 74,84 89,81 A

Характеристики на горелка за дървесни пелети Waterland bio-energy S 40:

● Компютърно управление за прецизно регулиране, водещо до икономия на гориво

● Вграден седмичен програматор 

● Плавно регулиране на мощността

● Меню на български/английски/гръцки език

● Програмно избиране на максималната мощност за всеки избран от потребителя котел за тв. гориво oт 6 kW до 40 kW

● Ускорено автоматично запалване с ниска консумация на ел. мощност (320W) 

● Автоматично самоизключване при достигане на зададената температура 

● Хипервентилирано огнище, позволяващо 100% изгаряне на горивото, без вредни емисии

● Самопочистване при стоп и първи старт

● Работи с пелети клас ”А” ф 6-8 мм

Комплект - стоманен котел на твърдо гориво IVG 30(40), бункер и горелка за 

дървесни пелети с електронно управление Waterland

Котел на пелети модел IVG се предлага в два варианта с номинална мощност 30 kW или 40 kW. Подходящ е 

за отоплението на приблизително от 250 до 400 кв.м жилищна площ, в зависимост от особеностите на 

отопляваната площ: вид на строителството, наличие или липса на изолация, площ на остъкляването, 

климатичен район и др. Пелетните котли IVG са предназначени за отопление на битови и обществени 

помещения с използване на дървесни пелети, а може и слънчогледови. Котелното тяло е изработено от 

стомана. Котелът - 30kw е с пет хода на движение на димните газове, а 40kW - седемходово движение на 

димните газове. Котелът е пригоден за работа само на пелети - 6мм или 8мм.

Уникалната газодинамика и голямата обогревна площ довеждат до много високо КПД > 94% (нисък разход 

на пелети). Температурата на димните газове е 74*С

Описание

Thermador, хидравличен разединител 2 л, 1"

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад 

продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество  

продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка 

Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие. 001 

Характеристики на  бункер за пелетен котел 150кг: 

● От поцинкована листова ламарина , осигуряваща 

дълготрайност на продукта. 

● Сглобяема конструкция, която позволява лесно 

съхранение, транспортитане и монтаж. 

● Рамери : В1203хШ503хД503. 

● Капацитет:  150 кг дървесни пелети клас EN-plus A1, с 

диаметър Ф6.  


