MaxPell

MaxPell
Автоматичні промислові пелетні котли з пальником для
спалювання пелети з системою авторозпалу.
Конструкція котла MAXPELL основана на високопродуктивному,
трьохтяговому теплообміннику, характерним для фірми
Heiztechnik. Котел оснащений пальником нової генерації для
автоматичного спалювання пелет. Пальник володіє системою
автоматичного видалення золи, теном розпалювання та
фотоелементом для контролю полум'я. Для використання пелети з
соняшника, пальник може комплектуватися системою
пневматичного очищення*, яка дозволяє легко видаляти попіл з
топки пальника. Пальник виготовлений у формі призми, завдяки
якій, досягається найвища ефективність роботи в повному
діапазоні потужності (від 30 до 100%).
Базовою автоматикою котла є HT-tronic® 850 , яка окрім
обслуговування пальника, має можливість професійного керування
інсталяцією в погодному режимі з використанням змішуючого
вентиля, а також управляє системою ГВП. З допомогою додаткових
модулів (В,С)*, є можливість керування
додатковими елементами системи опалення. Регулятор котла може
працювати в системі Fuzzy Logic, завдяки якій котел автоматично
пристосовується до кількості тепла.
Котли потужності від 80 до 300 кВт можуть комплектуватися
лямбда зондом*.
Стандартною комплектацією котла є бункер з об’ємом 1 м³, але
залежно від потреби, котел може бути оснащений різним за
об'ємом* бункером (бункерами) палива або цілою
системою подачі* з іншого приміщення або допоміжного
бункера. Обладнання може бути оснащене системою
автоматичного золовидалення* та пневматичного чищення
теплообмінника*.
(*-опція)
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Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом - HT-tronic® 850 / R.Control 890
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Сенсорна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом
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Котли серії MaxPell GreenLine
забезпечують вимоги охорони
навколишнього середовища та
енергетичної ефективності 5
класу норми PN-EN 303-5:2012
та володіють сертифікатом
‘’Polskie Cieplo’’.
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Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см.
Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів надоступні на інтернет сторінці.
В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

www.ht-heiztechnik.ua

тел.

