Granulu apkures katls

Apkures sistēmas
Industriālās sistēmas
Dzēšanas sistēmas

Granulu apkures
katls

Vitoligno 300-C
6 līdz 48 kW

Kompakts, pilnībā automatizēts granulu apkures katls jauniem būvniecības un renovācijas
projektiem

Vitoligno 300-C (6 līdz 48 kW) ar
granulu tvertni (kreisajā pusē)

Vitoligno 300-C ir pilnībā automatizēts granulu
apkures katls ar plašām pielietošanas
iespējām - no zemas enerģijas patēriņa ēkām
līdz pat objektiem ar lielu siltuma patēriņu.
Katls nodrošina dažādas iespējas gandrīz
jebkura veida padeves sistēmām un izceļas ar
kompaktu dizainu un nelielu augstumu.
Jaudas diapazonā no 6 līdz 48 kW granulu
apkures katls modulē attiecībā 1:3 un tam ir
zems enerģijas patēriņš.

Saprātīga regulēšana ar Ecotronic
Pateicoties laika apstākļu vadītam digitālam
vadības blokam Ecotronic, Vitoligno 300-C
lietošana ir ļoti ērta. Tas regulē līdz pat trim
apkures lokiem ar maisītāju vai divus apkures
lokus ar maisītāju un vienu dzeramā ūdens
sildītāju, vai arī vienu apkures loku ar
maisītāju, vienu solāro loku un dzeramā ūdens
sildītāju.
Papildus ceturto apkures loku ar maisītāju var
pieslēgt, izmantojot KM kopni. Grafiskais un

Efektīvs un videi draudzīgs
Sasniedzot efektivitātes rādītāju 95,3
procentus, Vitoligno 300-C pārvērš koksnes
granulas siltumā. Pateicoties inovatīvai
sadedzināšanas tehnoloģijai, Vitoligno 300-C ir
zemas putekļu emisijas vērtības, kas atbilst 1.
Vācijas Federālās Emisiju regulas 2. līmenim.
Vitoligno 300-C lietošana ir vienkārša, tāpēc
kurināšana ar koksnes granulām ir ļoti ērta.
Gandrīz visi procesi ir automatizēti – sākot no
koksnes granulu padeves līdz pat tīrīšanai.

viegli pārskatāmais ekrāns ar paskaidrojošo
tekstu atvieglo datu ievadi.

Elastīga kurināmā padeve
Granulu padeve Vitoligno 300-C notiek,
izmantojot vai nu elastīgo šneku, vai
iesūkšanas sistēmu.
Kompakts izmērs
Pateicoties tiešai piekļuvei visiem
komponentiem servisa un apkopes laikā,
granulu apkures katlu var uzstādīt,
neaizņemot daudz vietas. Katls ir ideāli
piemērots uzstādīšanai apkures telpas stūrī.
Visus piederumus granulu uzglabāšanai un
transportēšanai Viessmann piedāvā
iegādāties vienuviet.
Ērtas automātikas funkcijas
Sadegot koksnes granulas atstāj ļoti maz
palieku, Vitoligno 300-C parūpēsies arī par
tām. Tā, piemēram, rotējošais vairākslāņu
režģis degšanas kamerā tiek automātiski
pilnībā iztīrīts vismaz reizi dienā. Tas
nodrošina mazus kurināmā zudumus un
efektīvu kurināmā izmantošanu. Pateicoties
automātiskajai pelnu tīrīšanas funkcijai, tie
tiek sablīvēti pelnu tvertnē, tāpēc tās
iztukšošanu var veikt maksimāli divreiz
gadā. Pelnu tvertne ir noslēgta, tāpēc tās
tīrīšanas laikā neradīsies netīrumi.

Sagatavots lietošanai saules enerģijas
sistēmās
Kombinācijā ar solāro iekārtu tās aktuālie dati
tiek dokumentēti tieši uz ekrāna. Tā ir
informācija par kolektoru vai akumulatora
temperatūru, kā arī solārās iekārtas darba
stundām.
Tālvadība ar skārienjutīgu ekrānu (opcionāli)
Ar Vitotrol 350 skārienjutīgo ekrānu granulu
apkures katlu var regulēt arī no dzīvojamās
telpas. Piecu collu izmēra ekrāns 16:9
formātā, padara iekārtas vadīšanu iespējami
vienkāršu. Vitotrol 350 regulatora paplašinājums kalpo kā apkures katla tālvadība ar
visām būtiskajām regulēšanas iespējām un
kā apkures katla un karstā ūdens akumulācijas tvertnes informācijas indikators.
Saskaņoti piederumi
Granulu krātuvēm ir pieejams pārveidojams
4-/8-kāršs zondes pārslēgs. Granulu krātuvē
vienmērīgi izvietotās iesūkšanas zondes
pārvieto koksnes granulas no krātuves uz
granulu apkures katlu. Tās kontrolē apkures
katla vadības bloks Ecotronic, kas nodrošina
vienmērīgu koksnes granulu iztukšošanu no
krātuves. Šim nolūkam zondes tiek ieslēgtas
automātiski. Zondes sistēmu var viegli
pārveidot, tā ir piemērota visdažādākajām
telpām (piem., L vai garenas formas, vai pat
divās daļās sadalītām krātuvēm). Atsakoties
no slīpās pamatnes, tās apjoms palielinās pat
par 1/3, tādējādi to var optimāli izmantot.
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Granulu tvertne

Bezpakāpju ar apgriezienu
skaitu regulējams izplūdes gāzu
ventilators modulējošai
darbībai
Vadības bloks Ecotronic
Iebūvēta iesūkšanas turbīna
Rotējošs vārsts 100%
ugunsdrošībai
Automātiska pelnu iztīrīšana ar
lielu pelnu tvertni vai pelnu
ratiņiem
Pašattīrošs, rotējošs
vairākslāņu režģis no
nerūsējošā tērauda
Sadegšanas kamera no
karstumizturīgas keramikas

Pilnībā automatizēts, kompakts koksnes granulu apkures katls ar nominālo
siltuma jaudu no 6 līdz 48 kW
Efektivitātes rādītājs koksnes enerģijas izmantošanai līdz 95,3%
Zemas putekļu emisijas vērtības, pateicoties inovatīvai sadedzināšanas tehnoloģijai
Plašs pielietošanas spektrs - no zemas enerģijas ēkām līdz pat objektiem ar lielu
siltuma patēriņu
Iespējams ekspluatēt neatkarīgi no telpas temperatūras
Zems elektroenerģijas patēriņš, pateicoties automātiskai aizdedzei
Ecotronic vadības bloks ar izvēlnes vadītu teksta indikatoru un automātisku funkciju
kontroli, kā arī solārās iekārtas un akumulācijas tvertnes kontroli

Vitotrol 350 tālvadības ierīce ar skārienjutīgo ekrānu ir
saņēmusi Design Zentrum Nordrhein-Westfalen balvu "red
dot design award 2014".

Automātiska pelnu iztīrīšana no degšanas kameras pa rotējošu nerūsējošā
tērauda vairākslāņu režģi, nodrošina augstu funkciju drošību un garus tīrīšanas
intervālus
Pelnu tvertnes iztukšošana tikai vienu vai divas reizes gadā
Augsta funkciju drošība, pateicoties rotējošam vārstam, kas nodrošina 100
procentīgu ugunsdrošību
Elastīga kurināmā padeve, piem. granulu iesūkšanas sistēma un manuāla
granulu uzpilde no maisa
Plaša piederumu izvēle granulu padeves un uzglabāšanas nodrošināšanai

Viessmann SIA
Araišu iela 37, Riga
Tālr.: 67545292
E-pasts: info@viessmann.lv
lv

Vitoligno 300-C
tehniskie dati
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Izmērs ar granulu tvertni pneimopadevei

kW

1127

1127

1224

1224

1224

Platums
Augstums

mm
mm

1175
1367

1175
1367

1332
1539

1332
1539

1332
1539

Izmērs ar pievienotu elastīgo šneku
Garums (dziļums)
Platums
Augstums

mm
mm
mm

1127
1142
1367

1127
1142
1367

1224
1244
1539

1224
1244
1539

1224
1244
1539

Svars ar granulu tvertni
Svars ar elastīgo šneku

kg
kg

510
492

510
492

650
615

650
615

650
615

Apkures katla ūdens tilpums

l

Granulu tvertnes tilpums

kg

40

40

65

65

65

Nominālā siltuma jauda

Jūsu specializētais apkures tehnikas uzņēmums:

9441 294 - 2 DE 10/2015
Saturu aizsargā autortiesības.
Kopēšana un cita veida izmantošana ir atļauta tikai ar iepriekšēju saskaņojumu.
Tiesības veikt izmaiņas paturētas.

