ROTĀCIJAS DEGĻI

aUTOMĀTIKA

KIPI Granulu degļi - ir izstrādājums kurā apvienotas jaunākās tehnoloģijas, granulu degļU tirgū.
Galvenā priekšrocība - rotācijas sadegšanas kamerA. Tā rezultātā, tiek sasniegta augsta degvielas
ekonomija, deglis pats attīrās no smago frakciju pelniem, kas bieži aizpida sadegšanas kameru un
neļauj iekurt katlu automātiskā režīmā. Līdz ar to pieaudzis degkameras kalpošanas mūžus Deglis nodrošonia granulu degšanu dažādās kameras daļās , kas novērš pārkaršanu un metāla
deformāciju. Tas ļauj ilgu laiku neapkalpot un netīrīt degli. Šajā deglī var bez problēmām lietot
granulas ar augstu procentuālo pelnu saturu, granulas no koksnes biomasas un agro kultūrām.
Uzstādīt Kipi - viegli kontrolējama, ērta un moderna, granulu apkures sistēma, dzīvojamo,
sabiedrisko un komerctelpu Apkurei. KIPI Granulu degļi ir pieejami dažādu jaudu komplektācijās , un
ir ideāli piemēroti lietošanai kopā ar praktiski jebkuru apkures katlu, sākot no 5 kW līdz 250 kW.
Papildus priekšrocība - ir elektroniska degļa vadības ierīce, kas nodrošina ne tikai degļa vadības
kontroli, bet ļauj kontrolēt visu apkures sistēmu mājā: cirkulācijas sūkni, maisīšanas mezglus,
karstā ūdens sagatavošanu, Plus - Laika apstākļu kontroli lai regulētu temperatūru apkures
sistēmā. dSiltuma nesēja temperatūra tiks automātiski palielināta, kad arā paliek auksti un
automātiski samazināta, temperatūrai palielinoties ārpusi ēkas. Šī funkcija neļaus katlam
sadedzināt lieko degvielu un nodrošinās maksimālu komfortu mājā, temperatūra vienmēr turēsies
nemainīga, neveidosies krasas temperatūras maiņas telpā. privatmājā, Jūs saņemsiet komfortu par
zemāku apkures cenu uz vienu kvadrātmetru, salīdzinot ar centrālo apkuri pilsētas.
Vislabvēlīgākajā gadījumā, jūsu siltums būs divas reizes lētāk, nekā pilsētā. Turklāt, jūs varat brīvi
izvēlēties temperatūru mājā. Vēlaties ietaupīt - samaziniet temperatūru majā līdz 20 grādiem un
ietaupiet degvielu. Ja nav mērķa ietaupīt - uzliekam 23-25 grādus un baudīam siltumu un komfortu.
Uzstādot mūsu sistēmu jūsu katlā, jūs varēsiet izvēlēties degvielas veidu bez degļa demontāžas.
Izvēloties manuālo režīmu, deglis vadības bloks kontrolēs gaisa padevi caur degli, Panākot
optimālāku koksnes vai ogļu sadegšanu, saglabājot temperatūru noteiktā līmenī.
Kurinot ar koksnes granulam nav nepieciešams katru dienu apmeklēt katla telpu,uzpildot tvertni
ar tilpumu 330 litri, ja apsildamā platība ir 120-150 kvadrātmetri, nepārtrauktai kurināšanai
Granulu pietiks 5-6 dienām. Turklāt sadegot granulām nav nepieciešams tīrīt katlu no pelniem
katru dienu, to var darīt reizi nedēļā pie intensīvas lietošanas.
Pievienojot interneta moduli, ir iespējams kontrolēt savu apkures sistēmu attālināti - no tālruņa
vai datora.
Šodien tas ir ērtākais un pieejamakais risinājums jūsu mājas automātiskai apkurei.
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AUTONOMĀS APKURES SISTĒMAS
visplašāka katlu un apkures sistēmu izvēlE
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1.Deglis
2.Vadības bloks
3.granulu Padošanas šneks
4.Gofrēts savienojums
5.noņemams savienojums
6.termodrošības sensors
7.katla sensors
8.maisītāju mezgla sensors
9.Montāžās savienojums
10.granulu tvertne
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Dzelzs kombinētie katli

Pusautomatiskie metāla katli
AutONOMAIS ReŽĪMS

GRANULAS
MANUĀLAS ReŽĪMS

ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО

granulu katli Q PELLET DUO
15Kw-75Kw
AutONOMAIS ReŽĪMS

ogles (8-25мм) un (0-6 mm)
дополнительное ТОПЛИВО
GRANULAS
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MALKA

BRIĶETES

siltuma nesējs ir izgatavots no 8 mm biezas katlu tērauda
siltuma nesēja garantija 5 gadi
Augsta efektivitāte līdz 84,2%
drošības sensori
Temperatūras kontrole, izmantojot servo motoru
Iespēja pievienot istabas termostatu, izmantojot vadus vai radio
Ātri un kvalitatīvs serviss un apkalpošana
Zems kaitīgo izmešu līmenis sadegšanas procesa laikā, piemērots Eiropas standartiem

MALKA

Ilgstoša darbības laika cietā kurināma apkures katli Heiztechnik Q Plus ar
palielinātu ielādes kameru. Apkures katla korpuss veidots no īpaša, ugunsdroša
tērauda, kura biezums ir ne mazāks par 5 mm. Katlu var kurināt ar oglēm, malku,
briketēm. Katla konstrukcija veidota ar horizontālu kolonu palīdzību, kas ievērojami
paaugstina lietderības koeficientu un samazina tā iespēju sarūsēt. Katla automātiskā
sistēma regulē degšanas procesu, līdz ar to nodrošinot siltuma izmantošanas
maksimālo efektivitāti. Tādā veidā apkurei tiek patērēts ievērojami mazāk kurināmā
materiāla.

granulu katli ht daspell
JAUDA no 12 kW Līdz 40 kW, LĪDZ 650 m2

AutONOMAIS ReŽĪMS

Šo katlu var komplektēt ar praksē pārbauditu degli KIPI , Deglis neprasa tīrīšanu visas
kurināšasnas sezonas laikā.

GRANULAS
1.Deglis
2.Vadības bloks
3.granulu Padošanas šneks
4.Gofrēts savienojums
5.noņemams savienojums
6.termodrošības sensors
7.katla sensors
8.maisītāju mezgla sensors
9.Montāžās savienojums
10.granulu tvertne

MANUĀLAS ReŽĪMS

MALKA

komplekta sastāvs:
1. katls TEKLA
2. rotācijas deglis KIPI
3. Granulu padeves šneks
4. degļa un katla vadības bloks
5. temperatūras sensori
6. Granulu tvertne+330Litri.(200kg)
7. istabas termostats

MANUĀLAS ReŽĪMS

BRIĶETES

BRIĶETES

Divkameru apkures katls ir gan piemērots apkurei ar granulām automātiskā režīmā,
gan arī parastajā, tradicionālajā režīmā to var kurināt arī ar malku vai briketēm.
Kurināmā aizdegšana, degšanas process un tā pārtraukšana norisinās automātiski.
Apkures katls HT DasPell ir aprīkots ar pēdējās paaudzes degli, kas darbojas
automātiskā režīmā. Rezerves kamerai ir čuguna restes, tā ir piemērota kurināšanai
ar ar malku ārkārtas situācijās, ja negaidīti beigušās granulas. HT DasPell
nodrošina īpaši ekonomisku degšanas režīmu, pateicoties sevišķi lielajam
siltummaiņas laukumam, līdz ar to iespējams ievērojami samazināt izdevumus par
apkuri. Tā kā šī apkures katla ražošanā izmantots tikai augstas kvalitātes tērauds,
tas nodrošina šī izstrādājuma sevišķi ilgu ekspluatācijas laiku. Apkures katls HT
DasPell nodrošina ļoti augstu tā izmantojamības lietderības koeficientu - līdz pat 91
% , pateicoties augstas kvalitātes automātikai un deglim, un efektīvai siltummaiņai.
Katliem ar jaudu no 12 kw līdz 40 kw standarta komplektācijā ir 200 dm3 tvertne
(bunkurs), taču pēc pasūtītāja vēlmes šie katli var tikt aprīkoti ar tvertni, kuras
tilpums var būt 400 dm3 (papildus aprīkojums). HT DasPell apkures katli ir piemēroti
dzīvojamo ēku apkurei, kuru platība sasniedz 650 m3.

ogles

MALKA

BRIĶETES

Modeļu rinda: 15, 25, 35, 45, 55, 65 kw.
Katls ir kompakts ar tvertni un degli vienā korpusā (rūpnīcas versija).
Kombinētā tipa katls, ļauj strādāt ar granulām, var dedzināt malku, ogles un
briketes. Malkai un oglēm ir paredzēta vidējā katla daļa, kurā ir izvietota redele
kurināmam materiālam. Vienkārši atveriet vidējās katla durtiņas un ievietojiet esošo
kurināmo.
Katls ir aprīkots ar modernu granulu degli, kas izgatavots no karstumizturīga
tērauda, ar papildus iekšējo kurināmā maisītāju, kas ļauj tajā dedzināt granulas ar
palielinātu pelnu saturu.
Katlā iebūvēta automatizācijas sistēma ļauj pilnībā visu apkures sistēmu kontrolēt
automātiski. Šo sistēmu nav nepieciešams ieslēgt un izslēgt, atkarībā no gadalaika un
temperatūras kāda ir ārpusē un iekšā mājā, kā arī no diennakts laika. Sistēma
nodrošina vienmērīgu temperatūru mājā, ņemot vērā kāda temperatūra ir ārpus
mājas. Šī sistēma pat ļauj sagatavot karsto ūdeni un uzturēt tam nemainīgu
temperatūru komfortablā līmenī. Kad iestājas vasaras sezona nav nepieciešams
sistēmu pārslēgt manuāli.
Pamatojoties uz datiem no sensora, kas atrodas ārpus mājas, temperatūras
paaugstināšanās gadījumā, vadības bloks automātiski izslēgts apkures sistēmu,
vienlaikus kontrolējot karstā ūdens temperatūru. Nakts un sezonu temperatūru
svārstībās, iekārtas automātika ieslēgs apkuri bez jūsu iejaukšanās, saglabājot
telpas temperatūru pastāvīgi līmenī, kādu jūs uzstādījāt.
Nozīmīga papildu opcija- iekšējais telpas termostats ar pilnu visu apkures sistēmas
vadību. Programmējami režīmi, lai uzturētu patstāvīgu temperatūru mājā kā pa
diennaktīm un arī pa nedēļas dienām. Ekrāna displejs attēlo pašreizējo katla
stāvokli un sistēmas darbību kopumā: temperatūra telpā, ārpus mājas, temperatūra
apkures sistēmā, temperatūra katlā, karstā ūdens temperatūru, degļa darbības
process, degvielas līmenis tvertnē.

