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Kieto kuro katilai

PROTHERM BEBRAS 20DLO-4
Nuolatinė kaina: 1.080,28 €
Speciali Kaina: 810,21 €
BEBRAS 20 DLO-4
Ketinis šilumokaitis.
Didelio tūrio degimo kamera.
Patogus kuro įkrovimas.
Paprasta priežiūra ir montažas.
Minimalūs šilumos nuostoliai.
Sužinoti daugiau

Kieto kuro ketaus katilai Logano
G221
Nuolatinė kaina: 1.217,26 €
Speciali Kaina: 1.034,67 €
Logano G221
Automatinis degimo reguliavimas, mažinantis degimui
tiekiamo oro kiekį, temperatūrai pasiekus nustatytą
reikšmę.
4 katilo modeliai 20-40 kW galingumo diapazone.
Maksimalus malkos ilgis katile iki 57cm (40kW).
Katilo efektyvumas iki 78%.
Vandens tiekimo temperatūra iki 90ºC.
Maksimalus darbinis slėgis - 4bar
Sužinoti daugiau

Kieto kuro plieniniai dujų
generaciniai katilai S121
Nuolatinė kaina: 2.111,16 €
Speciali Kaina: 1.794,49 €
Logano S121-2
Katilas gali būti tiek naudojamas vienas, tiek
kombinuojamas su dujiniu arba dyzelinio kuro šildymo
katilu.
Automatinis valdymo ventiliatorius, kuris priklauso
nuo išmetamųjų dūmų temperatūros.
4 katilo modeliai 21-38 kW galingumo diapazono.
Dujų generavimo principas sumažina sąnaudas ir
padidina efektyvumą iki 4-7% palyginus su tradiciniais
kieto kuro katilais.
Didelė katilo pakura, kurioje telpa nemažas kiekis iki
58cm ilgio malkų
Patogiai prieinama bei lengvai valoma pakura.
Paprastas montavimas į esamą šildymo sistemą,
naudojant kaip atsarginį šilumos šaltinį

Kieto kuro plieniniai katilai Logano
S111-2
Nuolatinė kaina: 724,06 €
Speciali Kaina: 615,45 €
Logano S111-2
8 katilo modeliai 12 -45 kW galingumo diapazono
Ilgalaikis degimo procesas užtikrinamas didelės katilo
pakuros ir pelenų dėžės dėka
Didelis kuro pasirinkimas suteikia plačias katilo
naudojimo galimybes
Katilai Logano S111 32D ir 45D D yra pritaikyti
kūrenti malkomis.
Katilas lengvai montuojamas jau esančioje šildymo
sistemoje.
Patogiai prieinama bei lengvai valoma pakura.
Sužinoti daugiau

Sužinoti daugiau
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Plieniniai kieto kuro katilai
Supraclass S

Ketiniai kieto kuro katilai
SupraclassComfort

Nuolatinė kaina: 809,62 €
Speciali Kaina: 647,70 €
SUPRACLASS S

Nuolatinė kaina: 1.350,31 €
Speciali Kaina: 1.080,25 €
SupraclassComfort
Platus šildymo galingumo diapazonas.
Aukštos kokybės ketinių sekcijų katilo blokas.
Kuras: mediena.
Paprastas ir patvarus.
Patogi priežiūra (didelių matmenų kūryklos durelės).
Montuodami katilą būtinai atsižvelkite į hidraulinių
sujungimų schemą ir leistinas šilumnešio darbines
temperatūras
Sužinoti daugiau

Platus šildymo galingumo diapazonas: nuo 12 iki 45
kW.
Aukštos kokybės plieno katilo blokas.
Kuras: rusvosios anglys ir malkos.
Paprastas ir patvarus.
Patogi priežiūra.
Montuodami katilą būtinai laikykitės hidraulinių
jungimų schemos ir leidžiamų šilumnešio darbinių
temperatūrų.
Sužinoti daugiau
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