
GORILNIK NA PELETEGORILNIK NA PELETE
Ko se mitologija in tehnologija zlijeta v popoln izdelek
Gorilnik na peletno biomaso Fenix™ predstavlja pravo

revolucijo na trgu. Omogoča namreč, da svoj obstoječi

kotel na trda goriva in tudi kurilno olje enostavno

prilagodite za uporabo lesnih peletov. S tem pridobite

na praktičnosti ogrevanja v primerjavi z uporabo trdih

goriv in, ko gre za kurilno olje, tudi večjo okoljsko

sprejemljivost in 30-40% nižje stroške ogrevanja.

Enostavnost vgradnje gorilnika omogoča njegova

posebno oblikovana gorilna komora, ki je zračno

hlajena. To precej zniža stroške same montaže,

podaljšuje pa tudi življenjsko dobo tako gorilnika kot

obstoječega kotla v primerjavi z uporabo večine drugih

gorilnikov na trgu. Zasnova komore omogoča tudi

visoke izkoristke izgorevanja peletov in s tem tudi

majhne količine dobljenega pepela.

Osnovni tehnični podatki gorilnika

Premer peletov 6-8 mm

Minimalna toplotna moč 5 kW ponujamo tudi merilnik porabe peletov Fenix™, ki vamMinimalna toplotna moč 5 kW

Maksimalna toplotna moč 25 kW

Učinkovitost 90-98%

Priključna moč 350 W

Vžig 70 W

Dimenzije (d x š x v) 580 x 300 x 300 mm 

Teža 22 kg
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ponujamo tudi merilnik porabe peletov Fenix™, ki vam

bo omogočal sprotno nadzorovanje porabe peletov ter

optimizacijo delovanja gorilnika in celotnega sistema za

centralno ogrevanje. Z merilnikom, katerega predhodno

umerite na vaš sistem, ne boste dobili le podatkov o

porabljeni količini peletov (v kilogramih), temveč tudi

direkten izračun stroška v evrih, poznavajoč ceno kilograma

lesnih peletov. S tem boste točno vedeli, koliko stroškov

imate ob posameznem ogrevalnem režimu ter tako določili

optimalne nastavitve prilagojene vašim razmeram.

Druga revolucionarna novost je vžigni sistem, ki

zagotavlja hiter vžig peletov v eni minuti ob porabi le

70 W električne energije. To omogoča tudi uporabo

gorilnika povsod tam, kjer nimamo na voljo omrežne

napetosti (na primer počitniške hišice in podobno).

Gorilnik na pelete Fenix™, ki ga odlikuje tudi

atraktiven, kompakten in dodelan videz, vam bo

omogočil enostaven prehod na precej bolj varčno in

optimalno ogrevanje vaših bivalnih prostorov in

pripravo tople sanitarne vode ob minimalnih

investicijskih in obratovalnih stroških. Obenem vam


