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ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ - МОДУЛИРАЩА "IVG bio energy"

ЕД. ЦЕНА без ДДС ЕД. ЦЕНА с вкл. ДДС
Пелетна горелка IVG Bio energy 10 - 45 kW 1 580.00 лв 1 896.00 лв
Модулираща горелка с икономичен режим на работа,
подходяща за монтаж към всякакъв тип котли на тв. гориво.

Компютърно управление, което позволява прецизно регулиране, водещо до икономия на гориво;
Меню на български език;
Автоматично самоизключване при достигане на зададената температура ( + ) зададеният хистерезис, като преминава в изчакващ режим (ел.
консумацията в този режим е 0,0014 kwh);
Автоматичен рестарт при достигане на зададената температура ( –) 1/2 зададения хистерезис;
Интелигентна система за контрол при спиране на ел. захранването по време на работа;
Автоматична настройка на максималната мощност за всеки тип стандартен котел за тв. гориво – 16 kw, 24 kw и 32 kw. Възможност за ръчна
настройка на всяка друга мощност 6-40 kw (няма никакви механични донастройки);
Изключителна ремонтопригодност (модулност);
Висока енергономичност, максималната ел. мощност при ,,start’’ 320w;
Ускорено запалване с ниска консумация на ел. мощност (320w), осъществена с две ел. нагревателни свещи (по 150w – двойно осигурено) и
двускоростно обдухване – възможно запалване и само с един нагревател!
Изключителна газодинамика, която по време на работа създава подналягане в пелетопровода и се предотвратява обратно запалване;
Хипервентилирано огнище, позволяващо 98% изгаряне на горивото, без вредни емисии;
Газодинамично охлаждане на стените на горивната камера, които са изработени от жароустойчива стомана – удължаващо живота на
горелката;
Газодинамично самопочистване по време на работа – възможност за задаване на време за самопочистване и регулиране на интервалите
между самопочистванията;
Газодинамично самопочистване при стоп и първи старт;
Автоматично управление на циркулационната помпа на котела (програмируемо над 40ос);
Автоматично изключване при задръстване, което се индикира на дисплея;
Автоматично изключване при изчерпване на горивото, което се индикира на дисплея;
Преминаване в авариен режим при повреден термодатчик;
Защита от обратно запалване чрез вграден термостат. При задействане на тази защита горелката преминава в авариен режим;
Часовник за реално време – независим от мрежовото захранване;
Вграден седмичен програматор;
Възможност за управление от стаен и външен седмичен програматор (програмируеми термостати – като опция);
Възможност за управление на старт , стоп с gsm и интернет (като опция).
Минава в авариен режим при евентуално прегряване на котела над 95ос, като го индикира на дисплея. В този режим не е възможно
включването на горелката, докато не се нормализира температурата;
Работи със сертифицирани пелети ф 6-8 мм
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Компютърно управление, което позволява прецизно регулиране, водещо до икономия на гориво;
Меню на български език;
Автоматично самоизключване при достигане на зададената температура ( + ) зададеният хистерезис, като преминава в изчакващ режим (ел.
консумацията в този режим е 0,0014 kwh);
Автоматичен рестарт при достигане на зададената температура ( –) 1/2 зададения хистерезис;
Интелигентна система за контрол при спиране на ел. захранването по време на работа;
Автоматична настройка на максималната мощност за всеки тип стандартен котел за тв. гориво – 16 kw, 24 kw и 32 kw. Възможност за ръчна
настройка на всяка друга мощност 6-40 kw (няма никакви механични донастройки);
Изключителна ремонтопригодност (модулност);
Висока енергономичност, максималната ел. мощност при ,,start’’ 320w;
Ускорено запалване с ниска консумация на ел. мощност (320w), осъществена с две ел. нагревателни свещи (по 150w – двойно осигурено) и
двускоростно обдухване – възможно запалване и само с един нагревател!
Изключителна газодинамика, която по време на работа създава подналягане в пелетопровода и се предотвратява обратно запалване;
Хипервентилирано огнище, позволяващо 98% изгаряне на горивото, без вредни емисии;
Газодинамично охлаждане на стените на горивната камера, които са изработени от жароустойчива стомана – удължаващо живота на
горелката;
Газодинамично самопочистване по време на работа – възможност за задаване на време за самопочистване и регулиране на интервалите
между самопочистванията;
Газодинамично самопочистване при стоп и първи старт;
Автоматично управление на циркулационната помпа на котела (програмируемо над 40ос);
Автоматично изключване при задръстване, което се индикира на дисплея;
Автоматично изключване при изчерпване на горивото, което се индикира на дисплея;
Преминаване в авариен режим при повреден термодатчик;
Защита от обратно запалване чрез вграден термостат. При задействане на тази защита горелката преминава в авариен режим;
Часовник за реално време – независим от мрежовото захранване;
Вграден седмичен програматор;
Възможност за управление от стаен и външен седмичен програматор (програмируеми термостати – като опция);
Възможност за управление на старт , стоп с gsm и интернет (като опция).
Минава в авариен режим при евентуално прегряване на котела над 95ос, като го индикира на дисплея. В този режим не е възможно
включването на горелката, докато не се нормализира температурата;
Работи със сертифицирани пелети ф 6-8 мм



СТОМАНЕНИ КОТЛИ С ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ

ЗА ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ
"A.S. MAXTHERM"

 Габарити Тегло
 Ш/Д/В kg

 22 kW  26 kW  380/650/1270  Ф160 249   1 365.83 лв          1 639.00 лв
 32 kW  36 kW  415/650/1320  Ф180 268   1 530.00 лв          1 836.00 лв
 40 kW  46 kW  415/750/1320  Ф200 309   1 973.33 лв          2 368.00 лв
 49 kW  52 kW  515/750/1320  Ф220 351   2 388.33 лв          2 866.00 лв
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ОТОПЛИТЕЛНИ КОТЛИ A.S. MAXTHERM
Номинална

мощност
 Mаксимална
мощност kW

 Фукс
mm

Ед. цена без
ДДС



СТОМАНЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ КОТЛИ BOSCH SOLID 2000 B

Компютърно управление, което позволява прецизно регулиране, водещо до икономия на гориво;
Меню на български език;
Автоматично самоизключване при достигане на зададената температура ( + ) зададеният хистерезис, като преминава в изчакващ режим (ел.
консумацията в този режим е 0,0014 kwh);
Автоматичен рестарт при достигане на зададената температура ( –) 1/2 зададения хистерезис;
Интелигентна система за контрол при спиране на ел. захранването по време на работа;
Автоматична настройка на максималната мощност за всеки тип стандартен котел за тв. гориво – 16 kw, 24 kw и 32 kw. Възможност за ръчна
настройка на всяка друга мощност 6-40 kw (няма никакви механични донастройки);
Изключителна ремонтопригодност (модулност);
Висока енергономичност, максималната ел. мощност при ,,start’’ 320w;
Ускорено запалване с ниска консумация на ел. мощност (320w), осъществена с две ел. нагревателни свещи (по 150w – двойно осигурено) и
двускоростно обдухване – възможно запалване и само с един нагревател!
Изключителна газодинамика, която по време на работа създава подналягане в пелетопровода и се предотвратява обратно запалване;
Хипервентилирано огнище, позволяващо 98% изгаряне на горивото, без вредни емисии;
Газодинамично охлаждане на стените на горивната камера, които са изработени от жароустойчива стомана – удължаващо живота на
горелката;
Газодинамично самопочистване по време на работа – възможност за задаване на време за самопочистване и регулиране на интервалите
между самопочистванията;
Газодинамично самопочистване при стоп и първи старт;
Автоматично управление на циркулационната помпа на котела (програмируемо над 40ос);
Автоматично изключване при задръстване, което се индикира на дисплея;
Автоматично изключване при изчерпване на горивото, което се индикира на дисплея;
Преминаване в авариен режим при повреден термодатчик;
Защита от обратно запалване чрез вграден термостат. При задействане на тази защита горелката преминава в авариен режим;
Часовник за реално време – независим от мрежовото захранване;
Вграден седмичен програматор;
Възможност за управление от стаен и външен седмичен програматор (програмируеми термостати – като опция);
Възможност за управление на старт , стоп с gsm и интернет (като опция).
Минава в авариен режим при евентуално прегряване на котела над 95ос, като го индикира на дисплея. В този режим не е възможно
включването на горелката, докато не се нормализира температурата;
Работи със сертифицирани пелети ф 6-8 мм

Модел Мощност ЕД. ЦЕНА без ДДС ЕД. ЦЕНА с вкл. ДДС

Котел SFU 16 HNS SOLID 2000 B Стоманен котел 16 kW 1 189.00 лв 1 426.80 лв
Котел SFU 24 HNS SOLID 2000 B Стоманен котел 24 kW 1 429.00 лв 1 714.80 лв
Котел SFU 27 HNS SOLID 2000 B Стоманен котел 27 kW 1 489.00 лв 1 786.80 лв
Котел SFU 32 HNS SOLID 2000 B Стоманен котел 32 kW 1 579.00 лв 1 894.80 лв
Котел SFU 45 HNS SOLID 2000 B Стоманен котел 45 kW 2 059.00 лв 2 470.80 лв

ЕД. ЦЕНА без ДДС ЕД. ЦЕНА с вкл. ДДС
Бункер за пелети 220 кг, стандартен 240.00 лв 288.00 лв
Бункер за пелети 300 кг, стандартен 290.00 лв 348.00 лв
Бункер за пелети 400 кг, стандартен 370.00 лв 444.00 лв
Бункер за пелети 500 кг, стандартен 410.00 лв 492.00 лв
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БУНКЕРИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕЛЕТИ
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Компютърно управление, което позволява прецизно регулиране, водещо до икономия на гориво;
Меню на български език;
Автоматично самоизключване при достигане на зададената температура ( + ) зададеният хистерезис, като преминава в изчакващ режим (ел.
консумацията в този режим е 0,0014 kwh);
Автоматичен рестарт при достигане на зададената температура ( –) 1/2 зададения хистерезис;
Интелигентна система за контрол при спиране на ел. захранването по време на работа;
Автоматична настройка на максималната мощност за всеки тип стандартен котел за тв. гориво – 16 kw, 24 kw и 32 kw. Възможност за ръчна
настройка на всяка друга мощност 6-40 kw (няма никакви механични донастройки);
Изключителна ремонтопригодност (модулност);
Висока енергономичност, максималната ел. мощност при ,,start’’ 320w;
Ускорено запалване с ниска консумация на ел. мощност (320w), осъществена с две ел. нагревателни свещи (по 150w – двойно осигурено) и
двускоростно обдухване – възможно запалване и само с един нагревател!
Изключителна газодинамика, която по време на работа създава подналягане в пелетопровода и се предотвратява обратно запалване;
Хипервентилирано огнище, позволяващо 98% изгаряне на горивото, без вредни емисии;
Газодинамично охлаждане на стените на горивната камера, които са изработени от жароустойчива стомана – удължаващо живота на
горелката;
Газодинамично самопочистване по време на работа – възможност за задаване на време за самопочистване и регулиране на интервалите
между самопочистванията;
Газодинамично самопочистване при стоп и първи старт;
Автоматично управление на циркулационната помпа на котела (програмируемо над 40ос);
Автоматично изключване при задръстване, което се индикира на дисплея;
Автоматично изключване при изчерпване на горивото, което се индикира на дисплея;
Преминаване в авариен режим при повреден термодатчик;
Защита от обратно запалване чрез вграден термостат. При задействане на тази защита горелката преминава в авариен режим;
Часовник за реално време – независим от мрежовото захранване;
Вграден седмичен програматор;
Възможност за управление от стаен и външен седмичен програматор (програмируеми термостати – като опция);
Възможност за управление на старт , стоп с gsm и интернет (като опция).
Минава в авариен режим при евентуално прегряване на котела над 95ос, като го индикира на дисплея. В този режим не е възможно
включването на горелката, докато не се нормализира температурата;
Работи със сертифицирани пелети ф 6-8 мм


