
� Αυτόµατη µονάδα pellet µε µικρές διαστάσεις
� Ενσωµατοµένος πίνακας ελέγχου µε πολλαπλές λειτουργίες και οθόνη LCD
� Αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού µε πεπιεσµένο αέρα. (ο συµπιεστής δεν συµπεριλαµβάνεται)
� Aυτόµατη ρύθµιση ισχύος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις θέρµανσης
� Aυτόµατη τροφοδοσία pellet, ανάλογα µε την ισχύ.
� Κεραµική αντίσταση ειδικής κατασκευής µε ανάφλεξη εντός ενός λεπτού
� Ελεγχος κυκλοφορητή κεντρικής θέρµανσης και ΖΝΧ/δοχείου αδρανείας
� Αισθητήρες θερµοκρασίας για τον λέβητα και το ΖΝΧ
� Δύο διαφορετικά είδη σιλό προς επιλογή

Συστήµατα ασφαλείας: 
� Ειδικά διαµορφωµένος σωλήνας τροφοδοσίας για αποφυγή επιστροφής φλόγας
� Εύκαµπτος σωλήνας τροφοδοσίας καυσίµου ταχείας τήξης
� Θερµοστάτης επαφής
� Προστασία ηλεκτρηκής ασφάλειας
� Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, οι παράµετροι αποθηκεύονται στην εσωτερική µνήµη του του πίνακα.

Κύρια Χαρακτηριστικά

PELLET COMPACT PLC

αυτόµατο σύστηµα καύσης pellet

Αυτόµατη ρύθµιση ισχύος

Αυτόµατη έναυση και επιτήρηση της φλόγας

Λειτουργίες ασφαλείας ,
αυτόµατη διάγνωση σφαλµάτων

Αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού εστίας καυστήρα 
µε πεπιεσµένο αέραΚΑΥΣΙΜΟ

pellet

H σειρά λεβήτων Pellet Compact PLC είναι µία οικονοµική 
εναλλακτική λύση αυτόµατης µονάδας pellet.

H κατασκευή του λέβητα είναι πρεσουριζέ µε οβάλ θάλαµο 
καύσης για µεγαλύτερη θερµαινόµενη επιφάνεια, µικρότερες 
διαστάσεις και οµαλή λειτουργία.

Το συγκεκριµένο προϊόν είναι µια ολοκληρωµένη πρόταση η 
οποία περιλαµβάνει τον λέβητα,τον καυστήρα, τον τροφοδότη  
και το σιλό αποθήκευσης καυσίµου. 

Η πόρτα του συστήµατος είναι σχεδιασµένη για να µπορεί να 
ανοίξει είτε από την αριστερή είτε απο την δεξιά µεριά.

Το σύστηµα PLC προσφέρει εύκολο καθαρισµό µε πεπιεσµένο 
αέρα για τον καθαρισµό της εστίας από την στάχτη και µεγάλο 
αποθηκευτικό χώρο για την στάχτη. 

Το προϊόν διατίθεται µε δύο ήδη σιλό για να καλύψει τις 
ανάγκες του κάθε πελάτη.

3 χρόνια εγγύηση3
years



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο πίνακας ελέγχου διασφαλίζει την οµαλή λειτουργία του συστήµατος 
καύσης. Σε σύγκριση µε τα συστήµατα pellet της αγοράς ο πίνακας 
πλεονεκτεί στα παρακάτω:

� LCD οθόνη(2x20 χαρακτήρες)

� 5 επιλογές µενού (A. Ρυθµίσεις εστίας καύσης, B. Ρυθµίσεις ΖΝΧ, C. 
Ρυθµίσεις καυστήρα, D.  Ρυθµίσεις συτήµατος, E. Ρυθµίσεις 
κατασκευαστή)

� 5 γλώσσες : English, Greek, Polish, German, Romanian

� Αισθητήρας λέβητα/καυστήρα 

� Αισθητήρας ΖΝΧ buffer/boiler(προαιρετικό)

� Καλώδιο για σύνδεση του κυκλοφορητή

� Αναµονή για σύνδεση µε θερµοστάτη χώρου

� Ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης

� Αυτοδιάγνωση βλαβών

� Ασφάλειας 4Α για προστασία από υψηλές τάσεις

� Ενσωµατωµένη flash memory που διατηρεί τις παραµέτρους σε 
περίπτωση διακοπής ρεύµατος

� Aυτόµατη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος

Αυτόµατη ρύθµιση ισχύος 

Κυκλοφορητής θέρµανσης

Κυκλοφορητής ΖΝΧ/boiler

Θερµοστάτης χώρου

Ηχητική ειδοποίηση ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος PLC 25 PLC 35 PLC 50 PLC 80 PLC 150 PLC 250

Ονοµαστική ισχύς kW 25 35 50 80 150 250

Απόδοση % 91 91 91 91 91 91

Μέγιστη θερµοκρασία oC 90 90 90 90 90 90

Μέγιστη πίεση bar 3 3 3 3 3 3

Περιεκτικότητα νερού lit 80 100 140 220 570 850

Βάρος kg 230 280 455 510 950 1400

Ηλεκτρική παροχή V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Διαστάσεις

H/B mm 1220/960 1220/960 1220/960 1220/960 1520 2000

W/W1 mm 690/890 690/890 850/1050 850/1050 740/1420 930/1880

C/L mm 745/1310 845/1310 995/1310 1095/1310 1480/1980 1725/2250

F mm 515 515 600 600 1075 1490

T1-T2 inch 1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 2” 2 ½"

T3 mm Ø160 Ø160 Ø200 Ø200 Ø250 Ø250

T5 inch ¾” ¾” ¾” ¾” 1” 1"

PLC 25-80 PLC 150-250

T1 - Προσαγωγή
T2 - Επιστροφή
T3 - Καµινάδα

T1

T2

T3

T5

T6

T5 - Εκκένωση
T6 - Ασφαλιστικά
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