Tutustu nykyaikaiseen, kotimaiseen lämmitystekniikkaan!

www.pellettilammitys.com

pellettilämmityskattilat
Pellettilämmityksessä yhdistyvät taloudellisuus sekä käyttömukavuus edistyksellisellä tavalla.
Puupelletti on varteenotettava kotimainen bioenergiavaihtoehto korvaamaan ulkomaisia uusiutumattomia polttoaineita.
Pellettilämmitys on turvallinen, taloudellinen, tehokas ja ympäristöystävällinen valinta.

enerco@htlaser.fi • www.htenerco.fi

– Taloudellinen pikkujätti
Pellettilämmityskattila 20kW
vesikiertoiseen keskuslämmitykseen
TULIMAX PEL20-pellettikattila
Taloudellinen pikkujättiläinen. Tehokas lämmönvaihtokyky
sekä käytännöllinen ja helppo huollettavuus ovat tärkeimpiä
ominaisuuksia kattilaa valittaessa. Tulimax-kattiloiden
vahva rakenne yhdistettynä nykytekniikkaan, antaa hyvän
pohjan taloudelliseen ja tehokkaaseen pellettilämmitykseen.
TULIMAX PEL20 pannuhuoneessa
• matala
• suuri vesitila
• suuri kokonaismassa
• 5 mm teräsrakenne (koko runko)
• valmistettu suomessa kotimaisesta teräksestä
TUUBIRAKENTEINEN PYSTYKONVEKTIO
• tehokas lämmön talteenotto
• helppo puhdistaa
• pitkä puhdistusväli
VIISTO, HELPOSTI LUETTAVA MITTARITAULU
SÄHKÖVASTUS, 6 kW
TEHOKAS LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO
• LV-kierukka
POLTIN / HUOLTOLUUKKU
• kätevästi kattilan edessä
• polttimen ja kattilan tuhkanpoisto samasta luukusta
• sivulle aukeavan luukun kätisyys vaihdettavissa

Sähkövastuksen
ylikuumenemissuoja/termostaatti
Syöttöruuvin
moottori

4-tieventtiili
Lämminvesikierukka

Syöttö/
annosteluruuvi

Tuubien puhdistusluukku

ø 140 mm

numeroina
Hormi sivusta (lisävaruste)
Pystytuubikonvektiot, 8 kpl
855 mm

Pudotusputki
Ylikuumenemissuoja

Konvektion sulkulevy
Kattilan/polttimen
tuhkapoistoluukku
Sähkövastus, 6kW

Leveys ..................................670
Syvyys..................................812
Korkeus .............................1062
Vesitila .................................180
Paino ....................................300
Teho ........................................20
Poltinluukun sisämitat:
Leveys ..................................200
Korkeus................................490
Poltinaukko ø ....................172

mm
mm
mm
l
kg
kW
mm
mm
mm

Pystytuubikonvektion rakenne

PEL20/PELMO15

Huolto/tuhkanpoisto helposti yhdestä luukusta

LV-kierukka

Paisunta/
termostaattiyhde Lisä meno/paluu

Mittarit

Huoltoluukku

4-tie venttiili

Sähkövastus termostaatti/
ylikuumenemissuoja

• veden lämpö/painemittari
• savukaasun lämpömittari
• poltintermostaatti/
ylikuumenemissuoja
• sähkövastus 6 kW/säädin
• puhdistusvälineet
Hormisuositus:
Pituus....................................5-6 m
Halkaisija ø ........................140 mm

Sähköläpivienti
1062 mm

Varusteet

Irroitettava kulma
Tarkkailuikkuna

812

670 m

m

Saranointi
(puoli vaihdettavissa)
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Poltinluukku
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Pellettipoltinmoduli
PELMO-pellettipoltinmoduli tuottaa tehokkaasti edullista
pellettilämpöä lämminvesivaraajan tai lämmityskattilan
rinnalla.
Pienikokoinen ja kevyt moduli voidaan sijoittaa pieneen
tilaan. Hormin lähtö on valittavissa joko taakse, sivulle tai
ylöspäin.
Modulin etusosassa on yksi luukku, joka toimii sekä
polttimen sovitteena, että huoltoaukkona.
Tuhkanpoisto polttimesta ja modulista on vaivatonta
modulin edessä olevasta luukusta. Luukun kätisyys on
nopeasti vaihdettavissa.
PELMO soveltuu useimmille markkinoilla oleville
pellettipolttimille.

vesikierto

50

varaaja/lämmityskattila

850 mm

ø 120 mm
870 mm

564 mm

370 mm

pumppu

690 mm

Mittarit

Meno/paisunta 2”

Termostaatti/
ylikuumenemissuoja

numeroina
mm
mm
mm
l
kg
kW

Varusteet
• veden lämpö/painemittari
• savukaasun lämpömittari
• poltintermostaatti/
ylikuumenemissuoja
• tuhkalaatikko
• puhdistusvälineet

Tarkkailuikkuna
Paluu 2”
870 mm

Hormisuositus:
Pituus....................................5-6 m
Halkaisija ø ........................120 mm

Hormiyhde/
puhdistus

Saranointi
(puoli vaihdettavissa)
850

400 m

m
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Leveys ..................................400
Syvyys..................................850
Korkeus................................870
Vesitila....................................40
Paino ....................................150
Tehoalue ................................15

