
 

 
Απηόκαηνο θαπζηήξαο pellet PV 20a / PV 30a 
-ν πην θηιηθόο, εύρξεζηνο θαη αμηόπηζηνο θαπζηήξαο pellet

 

1. Οζόλε 5. Αηζζεηήξαο ζηάζκεο θαπζίκνπ 9. Αληίζηαζε έλαπζεο 
2. Πιεθηξνιόγην 6. Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο 10. Δζσηεξηθόο θνριίαο 
3. Μπαηαξία πξνζηαζίαο 7. Φσηνθύηηαξν 11. Δζηία θαύζεο 
4. Φίζα ζπκβαηή κε θαπζηήξα 
πεηξειαίνπ 

8. Κηλεηήξαο εζσηεξηθνύ θνριία 12. Σράξα 

 

Οη απηόκαηνη θαπζηήξεο pellet PVa είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ζέξκαλζε κηθξνύ θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο θαηνηθίεο. Ο θαπζηήξαο πξνζαξκόδεηαη κε θιαζζηθή θιάληδα πεηξειαίνπ, θαη απηό 

ηνλ θαζηζηά ηνλ ηδαληθό θαπζηήξα γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα πεηξειαίνπ ζε θαπζηήξα 

pellet. Τν κνλαδηθό ζύζηεκα ειεθηξηθήο έλαπζεο, απηόκαηε επηινγή ηζρύνο θαη ε αλαιπηηθή 

νζόλε θαζηζηνύλ ηε ρξήζε απηνύ ηνπ θαπζηήξα παλεύθνιε. Ο θαπζηήξαο ρξεηάδεηαη 

εβδνκαδηαίν θαζαξηζκό, αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θαπζίκνπ.   

 

 

 

Ο θαπζηήξαο PVa ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε θαύζηκν wood pellet. Τα wood pellet είλαη πξντόλ βηνκάδαο, 100% θπζηθό, 

θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ, πιήξσο αλαλεώζηκν. Καηαζθεπάδεηαη από θαηάινηπα πινηνκίαο θαη επεμεξγαζίαο μύινπ, 

ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα θαη θόιιεο. Τν pellet είλαη ην κόλν θαύζηκν CO2-Neutral, δειαδή ε πνζόηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ θαύζε είλαη ίζε κε ηελ πνζόηεηα πνπ απνξξόθεζε ην δέληξν θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ.  



ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLTECH 

Ποιόηηηα καύζηρ 

- Έναςζη μονού ζημείος: Απαηηείηαη κηθξόηεξε ηζρύο γηα ηελ έλαπζε, ιηγόηεξα θαπζαέξηα, πην γξήγνξε έλαπζε. 

- Σποθοδοζία με εζωηεπικό κοσλία πνπ δηαζθαιίδεη ζηαζεξή παξνρή θαπζίκνπ ζηελ εζηία θαύζεο θαη ζπλεπώο 

νκνγελή θαύζε.  

- Παποσή αέπα: Σε θάζε επίπεδν ηζρύνο πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα ν πξσηεύσλ θαη δεπηεξεύσλ αέξαο θαύζεο ζηηο 

βέιηηζηεο ηηκέο.  

- Ακπιβήρ έλεγσορ αέπα πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ειέγρνπ ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ θπζεηήξα.  

- Έξςπνορ έλεγσορ: Ο θαπζηήξαο επηιέγεη κόλνο ηνπ ην θαηάιιειν επίπεδν ηζρύνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο

- Εζηία καύζηρ ε νπνία ππξαθηώλεηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη δηαζθαιίδεη νινθιεξσηηθή θαύζε, ρακειέο εθπνκπέο θαη 

πςειή απόδνζε 

Αζθάλεια 

Προστασία έναντι επιστρουής κασσαερίων: 

- Θεπμοζηάηηρ αζθαλείαρ 

- Πεξηνδηθή ιεηηνπξγία ηνπ εζωηεπικού κοσλία ζηελ θαηάζηαζε αλακνλήο 

- Εύηηκηο λάζηισο ηποθοδοζίαρ 

- Μπαηαπία πποζηαζίαρ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαύζεο θαη ηνλ θαζαξηζκό ηνπ θαπζηήξα ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο γηα απνθπγή επηζηξνθήο θαπζαεξίσλ 

- Σε πεξίπησζε έιιεηςεο ειθπζκνύ ή άιιεο δπζιεηηνπξγίαο, ν θαπζηήξαο απενεπγοποιείηαι αςηόμαηα 

Φιλικό ζηο σπήζηη 

- Μενού: Ο θαπζηήξαο παξέρεη ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη εκθαλίδεη όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο παξακέηξνπο γηα ξύζκηζε ζηελ νζόλε. Είναι ο μόνορ καςζηήπαρ πος διαθέηει μενού ζηα ελληνικά! 

- ςμβαηόηηηα με λέβηηερ πεηπελαίος: Οη θαπζηήξεο είλαη ζπκβαηνί κε ιέβεηεο πεηξειαίνπ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο 

θαη ζηελ ειεθηξηθή ζπλδεζκνινγία.  

- Έλεγσορ ζηάθμηρ καςζίμος: Λόγσ ηεο κέηξεζεο ηεο παξνρήο pellet κέζσ ηνπ αηζζεηήξα ζηάζκεο, δελ ρξεηάδεηαη ε 

κέηξεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ εμσηεξηθνύ θνριία ή ε ρεηξνθίλεηε πιήξσζε ηνπ θνριία εάλ αδεηάζεη ην θαύζηκν.  

- Γπλαηόηεηα πξνζζήθεο αιζθηηήπα θεπμοκπαζίαρ λέβηηα θαη GSM modem, πνπ ζηέιλεη sms ζε πεξίπησζε βιάβεο 

ή έιιεηςεο θαπζίκνπ.  

- Error relay πνπ κπνξεί λα ελεξγνπνηεί νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θαπζηήξα.

- Μικπόρ καηαλαμβανόμενορ σώπορ, αθόπςβη λειηοςπγία   

PV 20a PV 30a

Ιζρύο 10-20 kW 14-30 kW
Δπίπεδα ηζρύνο 6 7
Καύζηκν wood pellet 6-8mm wood pellet 6-8mm
Έλαπζε ειεθηξηθή 500W ειεθηξηθή 500W
Μέζε θαηαλάισζε ηζρύνο 25-40 W/h 25-40 W/h
Καηαλάισζε ηζρύνο ζε 
θαηάζηαζε αλακνλήο

3 W/h 3 W/h

Καζαξηζκόο ζηάρηεο ρεηξνθίλεηνο ρεηξνθίλεηνο
Σηάζκε ζνξύβνπ 58 dB 58 dB
Λάκδα – ι 1,3 – 1,6 1,3 – 1,6
CO <100 ppm <100 ppm
Γηαζηάζεηο
Μήθνο 540 mm 570 mm
Πιάηνο 220 mm 230 mm
Ύςνο 240 mm 240 mm
Βάξνο 11,5 kg 12,5 kg


