Podajnik

RETORTOWY
Kołnierz mocujący
podajnik w kotle c.o.

Przyłącze układu
zalewowego tzw.
strażak

Kołnierz mocujący
zbiornik na opał

Palenisko

Motoreduktor

Wyczystka boczna

Bieg wsteczny
(lewe obroty) silnika

Mocowanie czujnika
temperatury
Kołnierz mocujący wentylator nadmuchowy
Dolna wyczystka
głowicy.

Dostępne
moce [kW]

12-25
38-50
62-75
100-150

Obudowa paleniska (głowica)

WYCZYSTKA:

DOLNA I DWIE
BOCZNE

OKRĄGŁE PALENISKO

Podajnik RETORTOWY przeznaczony jest
do spalania ekogroszku w procesie ciągłym. Wysoka jakość wykorzystanych do produkcji materiałów
wpływa na jego bezawaryjność i wieloletnią sprawność. Cechuje go niezawodna i sprawdzona od lat
konstrukcja oparta na uznanej od lat idei palnika
z podajnikiem ślimakowym.

W całości żeliwna głowica wyMOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
ŚLIMAKA INOX ORAZ
MOTOREDUKTORA
ECO-POWER 30 WAT

posażona jest w jeden rząd dysz
napowietrzających, zapewniających doskonałe spalanie. Zdejmowana, okrągła konstrukcja
paleniska ułatwia znacząco konserwację głowicy.

Podajnik

RETORTOWY
Podajnik w standardowym wyposażeniu ma przyłącze do termicznego zaworu przelewowego - „strażaka”,
montowanego bezpośrednio na rurze podajnika. Chroni on przed cofnięciem się płomienia do zbiornika paliwa, działając niezależnie
od regulatora kotła w sytuacjach awaryjnych, np. brak napięcia w sieci. W warunkach normalnych funkcję tę przyjmuje regulator kotła.

Wysoka
sprawność

przyłącze
układu
zalewowego
(strażak)

Okrągłe
palenisko

Lewe obroty
motoreduktora
(bieg wsteczny)

stalowy
ślimak lub inox
(opcja)

Niestandardowy kołnierz
mocujący
podajnik
w kotle
(opcja)

Mały kołnierz
mocujący
zbiornik na
opał

Elektroniczna
zawleczka
E.O.S.
(opcja)

2 lata
gwarancji

PARAMETRY PODAJNIKA

MOC:
TYP:
MATERIAŁ:
ŚLIMAK:
MOC SILNIKA:

12-25, 38-50, 62-75, 100-150

Spalane paliwa:

RETORTOWY (okrągły)

/ ekogroszek

żeliwo i stal*
stalowy lub INOX**
30 / 90 / 120 / 180 W***

PRZYŁĄCZE ZALEWAKA WODNEGO:

tak, w standardzie

REGULACJA WYSOKOŚCI:

tak, max 300 mm

DEFLEKTOR:

w zestawie

ul. Poniatowskiego 11 A,
63-300 Pleszew

WYCZYSTKA:

dwie boczne i jedna dolna

604 814 414 / (62) 741 64 58

* palenisko podajnika tzw. głowica (wewnętrzna część) wykonane jest żeliwa.
** możliwość zastosowania ślimaka ze stali nierdzewnej INOX (opcja płatna)
***standardowo podajnik wyposażony jest w motoreduktor 90 Wat lub wiekszy
w zależności od wielkości podajnika. Możliwość zamontowania motoreduktora
ECO-POWER o mocy 30 Wat (opcja płatna).

info@stalkot.pl
www.stalkot.pl

