>>LECHMA<<
Opis ogrzewacza Pl-350 pellet 13,5 kW

Ogrzewacz PL-350 Pellet to kompaktowe, oszczędne i wygodne w eksploatacji
urządzenie do centralnego ogrzewania . Jego największymi zaletami są:
- wbudowany zasobnik (70kg) przy zachowaniu niewielkich wymiarów co
umożliwia montowanie pieca w pomieszczeniach o ograniczonej kubaturze
- automatyczna praca ( piecyk sam się rozpala i wygasza ) co podnosi komfort
użytkowania
-modulowana moc pozwalająca zastosować piecyk w budynkach o powierzchni
grzewczej od 50m2 nawet do 180m2
- możliwość obsługi drugiej pompy lub zaworu sterującego co pozwala na
pełnienie dwóch funkcji (grzanie C.O. i C.W.U.- wymagany odbiornik do
magazynowania ciepłej wody)
- bardzo wysoka sprawność na poziomie 95% - 97%
- ekonomia
Cena piecyka PL-350 Pellet 7500zł netto, obejmuje następujące elementy:
- elektroniczna pompa C.O.
- zawór bezpieczeństwa 2 bar
- sterownik TECH st-717
- wentylator
- pokojowy regulator temperatury (opcjonalnie radiowy dopłata 150zł netto)
- naczynie przeponowe ( zabezpieczające urządzenie o pojemności 2l)
- zawór trójdrogowy zabezpieczający piec przed zimnym powrotem (ESBE
45°C)

Praca:
Proces spalania w piecyku PL-350 odbywa się w sposób całkowicie
automatyczny.
Po zaprogramowaniu wstępnych ustawień ( procesu rozpalania i pracy), piecyk
samoczynnie rozpocznie proces rozpalania podając odpowiednią dawkę peletu z

zasobnika przy użyciu podajnika. Następnie granulat trafia do paleniska ( jest to
ruszt w formie żeliwnego koszyczka z otworami) gdzie rozpalany jest przez
zapalarkę (w formie stalowej grzałki) proces ten trwa ok.5-10 min.
Gdy temperatura spalin osiągnie odpowiednią wartość piec przechodzi w tryb
pracy, w którym będzie podgrzewał wodę do zadanej mu wcześniej temperatury,
uruchamiając wcześniej pompę. Cały proces nadzorowany jest przez sterownik,
który za pomocą czujników i wentylatora wyposażonego w hallotron (
magnetyczny licznik obrotów) steruje wyciągiem spalin, dozowaniem
powietrza, podawaniem paliwa i pompą (pompami).Po osiągnięciu
w pomieszczeniu (regulator pokojowy) lub zasobniku CWU zdanej temperatury
piec przechodzi w tryb wygaszania (odcięcie paliwa i praca wentylatora z pełną
mocą przez 10 min.)
Wszelkie czynności związane z obsługą ograniczają się do uzupełniania
zasobnika, usuwania popiołu i czyszczenia kanałów spalinowych piecyka
(kilkukrotne pociągnięcie zawleczek turbulatorów widoczne na zdjęciu poniżej).

Warto dodać , że z 1 tony węgla (ekogroszku lub miału) przyzwoitej jakości
powstaje około 90 kg popiołu , natomiast z 1 tony peletu drzewnego dobrej
jakości (Dinplus) do 2 kg popiołu co obrazuje nam różnice w wygodzie
eksploatacji urządzeń zasilanych tymi rodzajami paliw stałych.
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Parametry techniczne:
Parametry przy pracy nominalnej
Znamionowa moc cieplna
Moc oddawana do obiegu wodnego
Moc oddawana do otoczenia
Sprawność cieplna
Emisja CO dla O2 = 13%
Emisja CO średnia
Średni strumień masy spalin
Emisja pyłu dla O2 =13%
Emisja pyłu średnia
Wymagany ciąg kominowy
Zużycie paliwa
Średnia temperatura spalin
Maksymalne ciśnienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Masa piecyka
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Parametry przy pracy minimalnej
Znamionowa moc cieplna
Moc oddawana do obiegu wodnego
Moc oddawana do otoczenia
Sprawność cieplna
Emisja CO dla O2 =13%
Emisja CO średnia
Średni strumień masy spalin
Emisja pyłu dla O2 =13%
Emisja pyłu średnia
Wymagany ciąg kominowy
Zużycie paliwa
Średnia temperatura spalin
Maksymalne ciśnienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Masa piecyka
Wymiary:
- wysokość 1510mm
- szerokość 500mm
- głębokość 545mm
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Zalecenia:
-Ogrzewacz Pl-350 charakteryzuje się dużym poziomem ekonomii ( rozsądnie
obchodzi się z paliwem dozując jednorazowo
do komory spalania
kilka/kilkanaście granulatów ), jednakże aby w pełni wykorzystać tę cechę
należy stosować paliwo odpowiedniej jakości, najlepiej pelet drzewny
certyfikowany normą Din plus. Zastosowanie innych peletów drzewnych należy
poprzedzić próbą (przepalić 15-30 kg) ze względy na ryzyko powstania w
palenisku pieca zgorzeliny, która może zakłócić jego prace uniemożliwiając
odpowiedni przepływ powietrza. Wynika to z różnorodnych procesów
produkcyjnych peletów, które nie zawsze idą w parze z jakością jak np.
stosowanie surowców niskiej jakości zawierających odpady (farby, lakiery,
kleje) lub wykorzystywanie surowców dla peletów przemysłowych takich jak
np. słoma,
- Należy pamiętać o czynnościach konserwacyjnych pieca ( w tym czyszczenie
turbulatorów!) , które nie są zbyt kłopotliwe, a pozwalają zachować wysoką
sprawność produktu w trakcie eksploatacji.

