ŠILDYMO SISTEMOS BIOKURU

DOUBLE FAN 34

Sertiﬁkatas:
EN 303-5, Class 5
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Ekologiškos šildymo
sistemos jūsų
komfortui ir taupymui
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DOUBLE FAN 34

KATILAS BIODOM 27 – TAI ŠIUOLAIKIŠKAS IR EKOLOGIŠKAS PATALPŲ
ŠILDYMAS MEDIENOS GRANULĖMIS
Katilo Biodom 27 patikimumas ir efektyvumas - tai ilgamečių
investicijų į šildymo sistemų, veikiančių biokuru, vystymą bei
praktinės jų montavimo ir aptarnavimo patirties rezultatas.
Biodom 27 – tai išbaigta granulių kūrenimo sistema su automatiniu granulių uždegimu ir padavimu. BIOLOGIC technologijos
panaudojimas leidžia katilui prisitaikyti prie kintančių
eksploatavimo sąlygų, tuo pačiu užtikrina optimaliai efektyvų ir
stabilų katilo veikimą ilgus metus.

Šildymo įranga valdoma BIOLOGIC automatikos sutaupo iki 40% kuro
lyginant su analogais. Paprasta ir naudotojui draugiška programa
leidžia katilo darbą sureguliuoti ilgam laikotarpiui. Pirmam katilo
paleidimui nėra reikalinga profesionali pagalba.
Automatika BIOLOGIC palaiko katile pastovią trauką, o tai užtikrina

655

TECHNINIAI PARAMETRAI

1400

910

vienodą degimo produktų praėjimo greitį per šilumokaitį. Netgi
kintant aplinkos parametrams, tokiems kaip, atmosferinis slėgis, vėjo
gūsiai, dūmų kanalų užterštumas ar prastos kokybės granulių naudojimas, šilumos atidavimas visada lieka optimalus ir nereikalauja
rankinio derinimo.
Aukšta gaminio kokybė, šiuolaikinis dizainas, išskirtinai didelis
nustatymų spektras bei darbo patikimumas – tai tik keletas katilo
privalumų, užtikrinančių komfortą, saugumą ir ekonomiją. Sertiﬁkavimas pagal 5-tą (aukščiausią) klasę atitinkantis EN 303-5:2012 suteikia
teisę katilo naudotojui gauti įvairias lengvatas ir subsidijas Europos
sąjungos šalyse. Elektroninėmis ir mechaninėmis kontrolės sistemomis užtikrinamas aukščiausias apsaugos nuo gaisro, dūmų ir perteklinio slėgio lygis.

apšildomas plotas

80 - 450 m2

šiluminė galia

30.8 kW (8.6 - 30.8 kW)

naudingo veiksmo koeﬁcientas

virs 92%

dūmų išmetimo vamzdžio skersmuo

Ø 80

katilo vandens talpa

74 l

maitinimo įtampa

230 V 50 Hz

granulių bunkerio talpa

180 kg

gabaritai A x P x I (cm)

142 x 91 x 66

svoris

269 kg

PRIVALUMAI
KONTROLĖS SISTEMA BIOLOGIC:
AUKŠTAS EFEKTYVUMAS PRIE BET
KOKIŲ DARBO SĄLYGŲ
GREITAS PALEIDIMAS
VISIŠKAS VEIKIMO SAUGUMAS

AUTOMATIŠKAS PRISITAIKYMAS
PRIE GRANULIŲ KOKYBĖS
MAKSIMALUS EFEKTYVUMAS PRIE
MINIMALIŲ IŠMETIMŲ
SKLANDUS PASILEIDIMAS ESANT
ELEKTROS TIEKIMO PERTRŪKIAMS

BIODOM 27 SIA

Celtnieku St. 15
Kekava, LV-2321
Latvia

AUTOMATINIS GALIOS REGULIAVIMAS
NESUDĖTINGAS PAJUNGIMAS IR
IŠSKITINIS PRISITAIKYMAS PRIE
APLINKOS SĄLYGŲ
NEDIDELIS KEIČIAMŲ DETALIŲ KIEKIS,
MAŽI APTARNAVIMO KAŠTAI

T : (+371) 66 555 072
M: (+371) 2869 4907
M: (+371) 2939 1042
E : info@biodom27.com
www.biodom.lt
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