Caldera de pèl·lets
PELLEMÀTIC PEB CONDENS
Caldera de pellets PELLEMATIC CONDENS
– Rendiment del 107,3%
– Càmera de combustió i intercanviador
d’Acer inoxidable.
– Omplerta de pellets per aspiració.
– Cremador de pellets “ ECC ”.
– Antiretorn de flama (vàlvula rotativa ).
– Sistema de neteja autòmatica de
l’intercanviador.
– 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.
– 5 anys de garantia

Video tutorial
https://youtu.be/SehQYOKi2Do
Visita la web del fabricant
http://www.okofen.es/es/pellematic_condens/

Còm funciona una caldera de Condensació?
Les calderes de condensació treballen a baixa temperatura, això fa que la temperatura dels fums habitualment no siguin superiors a 55ºC, a mesura que els
fums pujen per la xemeneia part d’ells condensen , quan un element passa d’un estat gasos a líquid es produeix una calor latent que la caldera aproﬁtarà per
millorar el seu rendiment.
La caldera de Pellets PELLEMATIC Condens amb potències de 10 ﬁns a 18 kW és la millor opció per la calefacció amb terra radiant. El seu tamany reduït fa que
sigui perfecte per pisos o vivendes unifamiliars ja que passa per les portes de 40cm ( sense la carcassa ).
Es necessita d’una sitja apart per l’emmagatzament dels pellets. El transport de la sitja a la caldera es pot fer mitjançant tubs d’aspiració , també es precisa
d’un desaigua a la sala per evacuar els condensats.
Els seu funcionament és del tot automàtic (encesa, eliminació de cendres, neteja de l’intercanviador, etc ..), només ens haurem de preocupar d’omplir la sitja
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, controlada remotament a través de l’aplicació “ Pelletronic Touch” per mòvils i tauletes .

