Automaatse tuhaeemaldusega pelletipõletid
PV 20b/PV 30b

Pelletid on taastuv looduslik küttematerjal, mis on valmistatud saepurust ja laastudest ning pressitud kõrge surve all graanuliteks.
Pelletite põlemisel eralduv süsihappegaas on tasakaalus puude
poolt tarbitava süsihappegaasiga.

PV 20b ja PV 30b on olemasolevate pelletipõletite
PV 20a/PV 30a edasiarendused
Põletitel on pneumaatiline tuhaeemaldussüsteem,
mis võimaldab põleti põlemiskambri puhastamist
tuhast ja mittepõlenud jääkidest
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1. Juhtpaneel
2. Nupustik
3. Tugiaku
4. Õlipõleti pistik
5. Kütuse taseme
andur
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6. Ohutustermostaat
7. Leegiandur
8. Siseteo mootor
9. Süüteelement
10. Siseteo spiraal

11. Põlemiskamber
12. Põlemisrest
13. Solenoidklapp
14. Suruõhu toru

Automaatsed PV seeria pelletipõletid on projekteeritud väikese või keskmise suurusega elamute
kütmiseks. Põleti ühendamiseks katlaga saab kasutada tavalist õlipõleti flantsi. PV põleti on parim
lahendus elamutele, kus soovitakse õliküte vahetada
pelletikütte vastu. PV põletite ainulaadne elektriline
kütuse süütamine, automaatne võimsusastmete juhtimine ja inforikas juhtpaneel tagavad põleti mugava
aastaringse kasutuse. Sõltuvalt kütuse kvaliteedist
vajab põleti puhastmist kuni kord kuus.
Pelltech OÜ on pelletiseadmete valdkonnas tegija juba aastast 2005 ning
tänaseks Baltimaade suurim pelletipõletite tootja. Pelltech projekteerib
ja toodab põleteid ja katlaid võimsusvahemikus 20 kW kuni 1,5 MW

Eesti toode

PVb pelletipõleti eelised
TUHAEEMALDUSSÜSTEEM
Plasttoru, mis ühendab
klapi metalltoruga
12 V pneumaatiline solenoidklapp
CEJN320 kiirliidesega
Kiirliides CEJN 320

6 mm metalltoru, mis juhib
suruõhu põlemiskambrisse

OHUTUS, tagasipõlemise kaitse:
Ohutustermostaat ja sulav pelletivoolik
Tõmbe puudumisel või põleti blokeerumisel
lülitab põleti end välja

Tugiaku tagab elektrikatkestuse korral põletis
oleva kütuse ohutu lõpuni põlemise
Siseteo perioodiline töö põleti ooterežiimis

PÕLEMISKVALITEET

KASUTAJASÕBRALIKKUS

Ühest punktist süütamine: süütamiseks vajalik
elektrivõimsus on väiksem, suitsu tekib vähem,
süütamine on kiirem

Automaatne tuhaeemaldus

Kütuse doseerimine siseteoga tagab täpse
kütusekoguse põlemiskambris ning selle ühtlase
põlemise
Optimaalne primaarse ja sekundaarse
põlemisõhuga varustamine kõikidel võimsustel
Põlemisõhu koguse reguleerimine ventilaatori
pöörete muutmisega
Tark võimsuste valik: põleti valib sobiva võimsusastme vastavalt soojuse tarbimisele
Kuum põlemiskamber tagab täiusliku põlemise,
madala CO emissiooni ja kõrge kasuteguri

Juhtpaneel annab selget informatsiooni põleti
hetketegevustest ja seadistusparameetritest
Sobivus õlikateldega: põletid sobituvad enamuse õli ja gaasipõletite kinnituste ja elektriühendustega
Kütuse taseme juhtimine: puudub vajadus
välisteo tootlikkuse mõõtmiseks ja põleti käsitsi
kütusega täitmiseks
Võimalus kasutada välist katlatemperatuuri
andurit
Põleti võtab vähe ruumi ja võimaldab katla ukse
lihtsat avamist
PV 20b
Küttevõimsus
Võimsusastmeid
Kütus
Tuhasisaldus
Süütamine
Elektritoide
Keskmine elektritarve
Elektritarve ooterežiimil
Tuhaärastus
Müratase
Lambda
CO
Mõõdud:
- Pikkus
- Laius
- Kaal

Pelletikeskus
Sära tee 3
Peetri 75312
Eesti

www.pelletikeskus.ee
info@pelletikeskus.ee
tel. +372 677 5222
mob. +372 53315094

PV 30b

10 - 20 kW

14 - 30 kW
6
puidugraanul 6-8 mm (�)
<3% (EN-B)
elektrisüüde 400 W
230V, 3A
25 - 40 W
3W
pneumaatiline
58 dB
1,4 - 1,7
<100 ppm
540 mm
220 mm
11,5 kg

570 mm
230 mm
12,5 kg

