Caldera de pèl·lets
PELLEMATIC SMART XS ( 4 EN 1)
Caldera de pellets PELLEMATIC SMART XS ( 4 EN 1 )
– Caldera de condensació 4 en 1:
1. Acumulador 230lts. Per A.C.S.
2. Grup hidràulic 1 circuit de calefacció.
3. mòdul de producció A.C.S.
4. Possible acoplament sistema solar.
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– Càmera de combustió d’Acer inoxidable.
– Cremador de pellets “ ECC ” control de
combustió eficient.
– Antiretorn de flama (vàlvula rotativa ).
– Sistema de neteja autòmatic de
l’intercanvaidor de calor.
– Ideal per calefacció de terra radiant.
– Control remot de la caldera amb l’aplicació
per a mòvils i tablets “ Pelletronic Touch”
– Pantalla tàctil de control de caldera
“Pelletronic touch”
– Indicador de nivell de la caixa de cendres.
– Caixa de cendres extraíble.
– Baixa emissió de CO2.

Visita la web del fabricant
http://www.okofen.es/es/pellematic_smart_xs/

– 5 anys de garantia

Caldera de condensació 4 en 1
La caldera de Pellets PELLEMATIC SMART XS amb potències de 10 ﬁns a 18 kW combina 4 elements integrats en un sola caldera : 1. Caldera de condensació
2. Acumulador per producció de aiguia calenta sanitària de 230 lts. 3. Grup hidràulic per controlar un circuit de calefacció 4. Entrada per panells solars.
El seu tamany reduït ( 1,45 mts Ample, 0,85 mts profunditat ) la fan òptima per la seva integració en petits espais.
L’alimentació de pellets es fa per aspiració mitjançant una sitja externa.
Els seu funcionament és del tot automàtic (encesa, eliminació de cendres, neteja de l’intercanviador, etc ...), només ens haurem de preocupar d’omplir la
tolva de pellets, buidar la caixa de cendres quan la caldera així ho indiqui i de fer una neteja total de la caldera i xemenia anualment.
La caldera pot ser monitoritzada i controlada remotament a través de l’aplicació “ Pelletronic Touch” per mòvils i tauletes .

