Този високоефективен триходов котел е
специално проектиран за пелетни
горелки. Шестте механизма за почистване гарантират дълги интервали без
нужда от поддръжка. Котелът се нуждае
от поддръжка веднъж на 3 месеца.
Процесът се извършва бързо и безпроблемно, тъй като конструкцията му
позволява лесен достъп до неговата
вътрешност. Благодарение на компактните си размери може да бъде монтиран в карго контейнери или всякакви
подобни сгради, спестяващи място.
Електрическо захранване

Мярка

1763 mm

PK1000

PK 1000
3 x 400 VAC, 50Hz

Електрическа консумация при запалване PV 1000/ PV 700

Мярка
W

PK 1000
1700/900

Полезна топлинна мощност

kW

940

Електрическа консумация при работа PV 1000/ PV 700

W

480/380

Входяща топлинна мощност
Клас съгласно EN 303-5

kW

990
5

Консумация на електричество в режим на готовност
Топлообменна площ

W
m²

20
42.8

Работно налягане

bar

6

Брой турбулатори

Тестово налягане

bar

9

Диаметър фукс

L
kg

1850
3576

Водно съдържание
Тегло

Водни връзки
Връзка за предпазен вентил

Габаритни размери WxDxH
Дължина на тялото на котела

mm 1500x4000x1763
mm
2816

Необходими предпазни клапани
Температура на димните газове при номинална мощност

Дължина на горивната камера
Диаметър на горивната камера

mm
mm

2700
820

Дебит на димните газове PV1000 / PV700
КПД при < 66 % от мощността 75/60 ºC

Загуба на налягане при дебит 34 m³/h
Загуба на налягане по димна страна

kPa
Pa

35
400

КПД при > 66 % от мощността 75/60 ºC
Посока на отваряне на вратата

бр.

50

Ømm

400

бр.

2xDN125/PN6
1 x R2’’

ºC

2 x R2’’
150...180

m³/h
%

<2500/<1750
94

%

93
наляво/надясно

Котелни помещения в
контейнери

Котелните помещения в контейнери предлагат
решение за обекти, където вътрешното пространство е ограничено. Котелните помещения
от контейнери на Pelltech са идеални, в
случаите когато предприемането на сложен и
отнемащ време и допълнителни финансови
средства проект за изграждане на ново
котелно не е приемлив вариант. Нашите
напълно оборудвани котелни са изградени в
Естония и могат да бъдат изпратени до вас
навсякъде по света. Ние предлагаме 20 футови
стандартни морски карго контейнери, вътрешно изолирани и преустроени като котелни, с
включени котел, горелка, шнек, силоз, вентилатор за димни газове, циклон за пепел,
контейнер за пепел и комин. Всички необходими помпи и арматура са включени и монтирани, включително всички електрически връзки,
което прави котелното помещение готово за
пускане в експлоатация, след като бъде
доставено до вашия обект. Ние изграждаме
„plug-and-play“ решения от 100 kW до 1 MW.
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