Etiks Biomatik UP 25 – P
Kotli Biomatik UP25 omogočajo ekološko primerno
zgorevanje suhih lesnih polen dolžine do 50 cm,
premera do 8 do 15 cm, z vlago do 20 %. Zgorevanje
poteka preko uplinjevalne in zgorevalne komore s
pomočjo podtlaka, ki ga zagotavlja ventilator na dimni
komori.
Kotel je konstruiran tako da omogoča dodatno
vgradnjo gorilnika za zgorevanje lesnih pelet, kar
razširi uporabnost izdelka. Obratovanje z vgrajenim
peletnim gorilnikom omogoča kombinirano kurjenje:
ročno kurjenje lesnih polen ali avtomatsko kurjenje
lesnih pelet. Pri menjavi goriva je potrebno le menjati
inox obešalo v kurišču pod okvirjem gornjih vrat in
preklopiti regulacijo za izbiro goriva.
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Potrebna dodatna oprema:
Peletni gorilnik GP 25 z regulacijo in inox vložki kurišča
Peletni polž ustrezne dolžine
Silos pelet ustrezne izvedbe z možnostjo izbire volumna: 200 l, 300 l, ali 400 l
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Etiks Biomatik UP 25 – S
Kotli Biomatik UP25 omogočajo ekološko
primerno zgorevanje suhih lesnih polen
dolžine do 50 cm, premera do 8 do 15 cm,
z vlago do 20 %. Zgorevanje poteka
preko uplinjevalne in zgorevalne komore
s pomočjo podtlaka, ki ga zagotavlja
ventilator na dimni komori.
Kotel je konstruiran tako da omogoča
dodatno vgradnjo gorilnika za zgorevanje
lesnih sekancev, kar razširi uporabnost
izdelka. Obratovanje z vgrajenim
gorilnikom omogoča kombinirano
kurjenje: ročno kurjenje lesnih polen ali
avtomatsko kurjenje lesnih sekancev. Pri
menjavi goriva je potrebno le menjati
pločevinsko obešalo v kurišču pod
okvirjem gornjih vrat in preklopiti
regulacijo za izbiro goriva.
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Potrebna dodatna oprema:
Gorilnik sekancev GS 25 z regulacijo, kotlovskim polžem, presipno loputo in pogonom
Silosni polž ustrezne dolžine z pogonom in odjemno napravo za večji sezonski silos
Obcija: dnevni pločevinski silos sekancev (cca 1 m3) z pogonom in odjemno napravo
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