Caldera de Biomassa

ATTACK PELLET 30
Automatic Plus

CALDERES DE COMBUSTIO
PER BIOMASA ATTACK PELLET 30
AUTOMATIC PLUS
Les calderes de combustió per biomassa ATTACK PELLET
30 Automatic Plus son calderas modernas que amb la seva
perfecte combustió protejeixen el medi ambient i ofereixen al
usuari una comoditat similar a la calefacció de gas o gas-oil.
Disenyades per la calefacció de vivendes, xalets , petites
fabriques, tallers etc.

AVANTATGES DE LA CALDERA
* Diseny Modern i funcional
* Funcionament automàtic de la caldera regulada per termostat
d'ambient garantint una alta comoditat d'us
* Alta eficiencia a la combustió - baix consum de combustible
* Inter canviador d'alta eficiència amb molles als turbuladors amb
neteja automàtica
* Cremador ATTACK amb acer inoxidable
* Sencilla utilitzaciò i neteja
* Alimentacio automàtica de combustible
* Eliminacio de la cendra automàtica
* Fabricada amb acer d'alta qualitat de 6 m/m de gruix
* Alta seguretat i fiabilitat de funcionament
* Baixos costos d'operació
* Llarga vida ùtil
* Cremador de sencilla contrucció amb encessa i apagada
automàtica
* Neteja automàtica i diagnosi propia d'averies

PARÀMETRES TECNICS
Potencia nominal

Kw

30

Escala de potencia

Kw

8-30

Superficie d'intercanvi

m2

1,9

Tiro de la caldera recomenat

Pa

15-20

Pes de la caldera

Kg

355

Diametre sortida de fums

m/m

150

Alçada de la caldera

m/m

1.220

Amplada de la caldera

m/m

575

Profunditat de la caldera

m/m

1.250

Proteccio elèctrica

IP

IP40

Potencia absorvida a la encèsa

W

600

Potencia absorvida en funcionament

W

90

Rendiment de la caldera

%

90,6

Clasificació de la caldera segons

3

emissions CO (EN303-5)
Temperatura gasos combustió

ºC

Qualitat Pellet exigit

143
EN plus A1

Consum mitjà combustible

Kg/h

Volum d'aigua a la caldera

L

2,4-6,9
62

Rang d'ajust de temperatua d'aigua

ºC

60-90

V/Hz

230/50

L

450

de calefacció
Tensió d'alimentació elèctrica
Capacitat del silo de pellet

