TopInfo
VITOLIGNO 100-S
Koksnes gāzes ģenerācijas katls par pievilcīgu cenu

Vitoligno 100-S ir koksnes gazes ģenerācijas
katls ar jaudu no 25 līdz 80 kW par īpaši
pievilcīgu cenu.
Plašā kurināmā ievietošanas kamera nodrošina ilgu sadegšanas laiku un līdz ar to pagarina
periodus starp kurināmā papildināšanas
reizēm. Ērta malkas iekraušana, pateicoties
lielajām kurināmā ievietošanas kameras
durvīm.

Gāzes ģenerācijas princips ļauj sasniegt
augstas lietderības koeficienta vērtības pie
zemām kaitīgo vielu emisijām. Masīvā
kurināmā ievietošanas kamera no astoņus
milimetrus bieza tērauda un drošs velkmes
ventilators nodrošina ilgu katla kalpošanas
laiku.

Vitoligno 100-S
koksnes gāzes ģenerācijas katls
Galvenās priekšrocības:

Vitoligno 100-S, no 25 līdz 80 kW

 K
 oksnes gāzes ģenerācijas katls ar jaudu
no 25 līdz 80 kW par īpaši pievilcīgu cenu.
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 Katla lietderības koeficients līdz pat 87%
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 L
 iela kurināmā ievietošanas kamera malkas
pagalēm līdz 50 cm
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 V
 ienkārša apkalpošana, pateicoties manuāli
ieregulējamai primārā un sekundārā gaisa
plūsmai
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 Robusta silīcijkarbīda sprausla
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 Š
 amota degkanāls (gāzu novirzīšana uz
siltummaini)
 Vertikāli novietots siltummainis
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 Augstas kvalitātes velkmes ventilators
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 V
 ienkārša hidrauliskā sasaiste, pateicoties
lielam katla ūdens tilpumam
 V
 ienkārša sildvirsmu tīrīšana un ilgi
tīrīšanas intervāli

Vitoligno 100-S
1
2
3

4

5

6

7

8

9
10

11

 E
 lektroniskais vadības bloks Vitotronic 100
(tips FC1) ar darba režīmu norādi

V
 adības bloks Vitotronic
S
 iltummainis
Liela

kurināmā ievietošanas kamera malkas
pagalēm līdz 0,5 m
S
 ānu apmūrējums ar
primāro gaisa plūsmas
izeju
S
 ekundārā gaisa padeve
degkamerā
P
 rimārās gaisa plūsmas
aizbīdnis
S
 ekundārās gaisa
plūsmas aizbīdnis
D
 egkamera no
silīcijkarbīda
Š
 amota degkanāls
S
 katlodziņš liesmas
vērošanai
T
 īrīšanas atvere pelnu
izņemšanai
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Saturs aizsargāts ar autortiesībām.
Kopiju un cita veida izmantošana
tikai ar iepriekšēju piekrišanu.
Paturam tiesības uz izmaiņām.

Tehniskie dati:
(siltuma jaudai 25 kW)
 Izmēri: 1289 x 618 x 1190 mm
(garums x platums x augstums)
 Svars: 461 kg
 Katla ūdens tilpums: 100 litri

Koksnes gāzes ģenerācijas katls Vitoligno 100-S

Jūsu specializētais apkures tehnikas uzņēmums:

