Podajnik

SAMOCZYSZCZĄCY
Kołnierz mocujący
podajnik w kotle c.o.

Przyłącze układu
zalewowego tzw.
strażak

Kołnierz mocujący
zbiornik na opał

Palenisko
rynnowe

Motoreduktor

Wyczystka boczna

Bieg wsteczny
(lewe obroty) silnika

Mocowanie czujnika
temperatury
Kołnierz mocujący wentylator nadmuchowy

Przednia wyczystka

Dolna wyczystka
głowicy.

Dostępna moc [kW]:

12-25

Obudowa paleniska (głowica)

PRZYŁĄCZE
STRAŻAKA,

TERMICZNY ZAWÓR
PRZELEWOWY

Podajnik samoczyszczący przeznaczony jest do spalania paliw stałych różnego rodzaju

RYNNOWE PALENISKO

w procesie ciągłym. Zastosowanie znajduje w kotłach różnych typów i wymiennikach ciepła. Zaletą
podajnika jest to, że istnieje możliwość palenia miałem o bardzo drobnych parametrach bez konieczności mieszania go z ekogroszkiem.

Dzięki poziomym dyszom napowieMOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
ŚLIMAKA INOX ORAZ
MOTOREDUKTORA
ECO-POWER 30 WAT

trzającym oraz rynnowemu kształtowi paleniska opał podawany jest na
wprost głowicy. Odpowiednio nawiercone otwory, sprawiają, że uzyskujemy wysoką efektywność spalania.

Podajnik

SAMOCZYSZCZĄCY
Podajnik ten cechuje się wysoką

wydajnością, bezawaryjnością i uniwersalnością. Wykonany z wysokiej

jakości żeliwa, posłuży na długie lata. Dedykowany jest głównie dla osób, które już wcześniej miały możliwość użytkować kocioł na
paliwo stałe z automatycznym układem nawęglania. Doświadczenie to z pewnością będzie bardzo przydatne, ze względu na fakt,
iż podajnik wymaga większej precyzji w dobraniu odpowiednich parametrów na sterowniku.

Wysoka
sprawność

Przyłącze
układu
zalewowego
(strażak)

Możliwość
spalania
biopaliw

Lewe obroty
motoreduktora
(bieg wsteczny)

Rynnowe
palenisko

PARAMETRY PODAJNIKA

Niestandardowy kołnierz mocujący podajnik
(opcja)

Dolna
i przednia
wyczystka
głowicy

Elektroniczna
zawleczka
E.O.S.
(opcja)

2 lata
gwarancji

Spalane paliwa:
MOC:
TYP:

MATERIAŁ:
ŚLIMAK:
MOC SILNIKA:

12-25 kW
SAMOCZYSZCZĄCY (rynnowy)
żeliwo i stal*
stalowy lub INOX**

/ ekogroszek
/ pellet / miał / zboża
/ mieszanki groszkowo-miałowe

30 / 90 / 120***

PRZYŁĄCZE ZALEWAKA WODNEGO:

tak, w standardzie

REGULACJA WYSOKOŚCI:

tak, max 300 mm

DEFLEKTOR:

w zestawie

WYCZYSTKA:

przednia, dwie boczne
i jedna dolna

* palenisko podajnika tzw. głowica (wewnętrzna część) wykonane jest żeliwa.
** możliwość zastosowania ślimaka ze stali nierdzewnej INOX (opcja płatna)
***standardowo podajnik wyposażony jest w motoreduktor 90 Wat lub 120 Wat.
Możliwość zamontowania motoreduktora ECO-POWER o mocy 30 Wat (opcja płatna).
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