Kotel na pelete
Pellson CC
7 - 35 kW

Pellson kot način razmišljanja
Vse, kar delamo, je narejeno za ljudi. Vsaka naša inovacija je nastala zato, da poenostavi
in izboljša vaše življenje. Še posebej smo ponosni na naše prednosti pri avtomatiziranosti,
energetski učinkovitosti kotlov in doprinosu k čistejšemu okolju. Naše razmišljanje na teh
področjih smo poimenovali Pellson.

BREZ KOMPROMISOV
Pellson X2/X3 CC – Model 2017 je prestižen, do potankosti izpopolnjen avtomatski peletni kotel. Je nadstandardna
kurilna naprava za zahtevnejše uporabnike, ki na račun znižanja stroškov ogrevanja niso pripravljeni žrtvovati udobja
pri ogrevanju svojega doma.

Skrb za prihodnje generacije
Pellson X2/X3 CC je emisijsko certificiran na mednarodno akreditiranem laboratoriju KIWA v Italiji, kjer je dosegel
vrhunske rezultate in se uvrstil v najvišji (class 5) emisijski razred. Poleg zelo nizke vsebnosti toplogrednih plinov je
Pellson presenetil z zavidljivo nizko vsebnostjo strupenih prašnih delcev v izpustu.
Maksimalna vsebnost trdih prašnih delcev po standardu EN 303/5 in pogoj za uvrstitev na Eko skladov seznam
kurilnih naprav je 40mg/m3. Vsebnost prašnih delcev pri kotlu Pellson X2/X3 CC je 9,7mg/m3.
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Avtonomnost
V sami konstrukciji kotla je integriran 180 kilogramski peletni zalogovnik,
ki kotlu v povprečju omogoča enotedensko avtonomnost.

Konstantna energetska učinkovitost
Avtomatski čistilni sistem iz visoko ognjeodpornih materialov očisti cevni izmenjevalec večkrat
dnevno in s tem zagotavlja konstantno visok izkoristek kotla.

Prilagodljivost
Pellson kotle upravlja mikroprocesorska regulacija razvita s strani Waltis razvojnega tima s trideset let izkušenj.
Filozofija razvoja kotlovske regulacije strmi k samodejni prilagodljivosti kotla na različne pogoje, avtomatskem
delovanju in izredni enostavnosti upravljanja. Delovanje kotla se vrši povsem avtomatsko in se prilagaja trenutnim
potrebam stavbe po toploti.

100% varnost
Protipožarni komorni dozirnik skrbi za neprestano fizično ločitev peletov
med zalogovnikom in podajalnim sistemom gorilnika.

Vulkanski gorilnik, ki je plod razvoja in proizvodnje Waltis, omogoča uvrstitev
kotla med ekološko najprijaznejše kurilne naprave. Peleti v gorilnik prihajajo
od spodaj, kjer se postopno segrejejo in posušijo, nato se vžgejo in izgorijo. S to
tehnologijo je izgorevanje peletov izredno stabilno in zanesljivo.

Trajnost
Vžig peletov izvrši poseben visokotemperaturni fen znamke Leister, narejen v Švici. Prednost
vžignega fena pred običajnimi vžignimi telesi je večja hitrost vžiga, ter možnost vžiga peletov
z višjo vsebnostjo vlage. Vžigni fen ne sodi v skupino potrošnih materialov kot običajni vžigni
elementi, ampak je trajna komponenta kotla.

5 milimetrska kotlovska pločevina
Vsi Pellson produkti so izdelani iz 5 milimetrske kotlovske
pločevine, kar je osnova za dolgo življenjsko dobo kotla.

Udobje
Avtomatski odvod pepela iz kurišča in iz izmenjevalne komore omogoča takšen nivo udobja, da nam ni nikoli
potrebno odpirati in čistiti kotla. Ves pepel, ki nastaja pri zgorevanju peletov je avtomatsko odveden v pepelni posodi
v sprednjem delu kotla, ki ju je potrebno izprazniti le 3-6 krat letno.
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Sistem doziranja peletov iz letnega zalogovnika
Primeren je za objekte z dodatnim prostorom v bližini kotlovnice, kjer je možna izgradnja letnega peletnega zalogovnika.
Sistem je izredno fleksibilen in omogoča izvedbo v različnih prostorskih situacijah. Komplet sistema vsebuje tudi
regulacijo, tipala in vse ostalo potrebno za avtonomno delovanje sistema. Peletni zalogovnik se projektira individualno za
vsak objekt, glede na razpoložljiv prostor.

Pellson X2/X3 CC dimenzije:

A

B
C

B

D

Opomba: V primeru, da je prehod za spravilo kotla v kotlovnico ožji od 800mm, je kotel možno dobaviti v
razstavljenem stanju (širina kotla 500mm).
Vezalna shema kotla
Pri hidravlični vezavi kotla je pomembno, da vezavo izvedemo tako, da varujemo vstop povratne vode v kotel, katere
temperatura ne sme biti nižja od 50 °C zaradi kondenzacije kotla. Vklop in izklop črpalke avtomatsko krmili regulacija kotla.

Dimenzije priključkov:
POZICIJA

DIMENZIJA

OPIS

A
B
C
D

1’’
1’’
100 mm
3/4’’

Topli vod
Povratni vod
Dimniški priključek
Polnilni priključek

Karakteristike kotla:
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TIP KOTLA

OZNAKA

Pellson X2 CC

Pellson X3 CC

Moč kotla
Izkoristek kotla
Prašni delci
Masa kotla
Volumen vode v kotlu
Max. količina peletov v zalogovniku
Max. obratovalni tlak

[kW]
[%]
[mg/m3]
[kg]
[l]
[kg]
[bar]

9,3/34,5
91,49/93,81
14,8
450
95
180
2

Max. temperatura topli vod

[°C]

7,1/24,73
91,15/91,88
9,7
450
95
180
2
80

Min. temperatura hladni vod

[°C]

50

80
50

Poraba peletov min/max

[kg/h]

1,58/5,44

2,09/7,42

Priključna napetost kotla

[V/Hz]

230/50

230/50
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Kontakt:
VALTIS
OGREVANJE D.O.O.
_________________________________
CESTA
K TAMU 61
__________________________________

2000
MARIBOR
_________________________
_________
TEL.:
02/460 08 01
____________________________________
e-mail:
info@valtis.si
____________________________________
web:
www.ogrevanje-kotli.si
____________________________________

Prodaja in zastopa:

