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Котли на твърдо гориво

Високоефективен и универсален котел, предназначен
за изгаряне на слънчогледови екобрикети клас "В" .
Котелът е с възможност за монтиране на пелетна,
газова или нафтова горелка и с възможност за
подвързване към отворена или затворена
отоплителна система.
Конструиран съгл. Европейска норма EN-303-5.

Горивен процес.

Котелно тяло.
Водна риза.
Горивна камера.

Изолация.

Елементи,
осигуряващи безопасност.
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Горивният процес се управлява от термостатичен регулатор на тягата, който чрез
регулиране количеството на подавания към горивната камера въздух осъществява
оптимален работен режим на котела.
Котелното тяло е изработено от висококачествена котелна стомана с дебелина 6 мм за
горивната камера и 5 мм за водната риза.
Водната риза обгръща изцяло горивната камера за максимално оползотворяване
на отделената топлина.
Димогарните тръби преминават през водната риза, постигайки оптимален топлообмен.
Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление.
Триходов път на димните газове.
Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво.
(дърва, дълги до един метър).
Лесно почистване на димогарните тръби благодарение на ревизионната врата в
горната част на котела.
Сменяемата метална скара предпазва тръбната решетка от огъня.
Окуляр за наблюдаване на горивния процес.
Устойчива на високи температури вата с дебелина 100 мм. Демонтируема обшивка.

Предпазен клапан 4 bar
Коминна клапа за регулиране на тягата.

WBS Magna

Препоръчително гориво:
За отопление на големи помещения - жилищни и
обществени сгради, производствени помещения.
Подходящ за захранване на отоплителна инсталация, и
производство на битова гореща вода (БГВ).

слънчогледови екобрикети/
влажност20%

1. Обшивка
2. Предпазна линия
3. Високоефективна изолация
4. Димогарни тръби
5. Водна риза (мантел)
6. Триходов път на димните газове
7. Горивна камера
8. Метална скара
9. Врата входящ въздух
10. Отвор за горелка (опция)
11. Врата за зареждане
12. Ревизионна врата

Модел

2

1

3

4

5
12
6

2

11

7

10

89
9

22
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Котли на твърдо гориво

Технически характеристики.

1

2

3

1. Комин;
2. Триходов път на димните газове;
3. Врата входящ въздух. Приток на въздух

WBS Magna 160 - 250
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WBS Magna

Номинална мощност

WBS 160 Magna

WBS 250 Magna

160

250

23/0.23

23/0.23

Минимална / Максимална мощност
Височина (H)
Ширина (L) x Дълбочина (D)
Обем водна риза
Обем горивна камера
Съпротивление горивна камера
Необходима тяга на комина

Препоръчително гориво

слънчогледови екобрикети, влажност 20 %

Време за изгаряне частично /
пълно натоварване
Работен температурен интервал/
Мах. температура

4.5/3.0

65÷85 /95

°C

Темп. на изходните газове в раб. режим
Работно налягане

5.5/3.5

120÷150

150÷180

4

4

Тегло без изолация
с изолация

m

1100
1170

1550
1630

Вход
студена
вода
Отвор за монтаж на
горелка
(опция)

час

DN 80/250

DN 80/245

DN 80/1880

DN /1880

Тегло без изолация
/ с изолация
Изход гореща
вода
Предпазна линия

F, ø/mm
J, mm
O1, mm
O2, mm

Комин

Ревизионен отвор на комина
Коминна клапа за регулиране на тягата

DN 40/1880
DN 40/500

DN 40/2100
DN 40/500

ø250/1480
425

ø300/1730
475

1270
1270

1450
1450

G

Врата за зареждане

N, mm

450x400

520x580

Ревизионна врата

P, mm

820x735

920x850

Врата за регулиране на входящия въздух

R, mm

460х230

600х230

Термостатичен регулатор на тягата

T, mm

1250

1450

Източване

Y, mm

G1"/150

G1"/150

Окуляр за наблюдение
на горивния процес

V

Отвор за монтиране на горелка

Z

Информацията в този документ е възможно да съдържа неточности и подлежи на редакция без предизвестие. 7

Котли на твърдо гориво

Високоефективен и универсален котел. Оборудван
е с интелигентен контролер и с два нагнетателни
вентилатора с предпазни клапи за управление на
постъпващия въздух. Котелът e предназначен да
изгаря слънчогледови екобрикети клас "В"
Котелът е с възможност за адаптиране към друг вид
гориво, чрез монтаж на пелетна горелка.
Възможност за подвързване към отворена или
затворена отоплителна система.
Конструиран съгл. Европейска норма EN-303-5

Електронно управление.
Горивен процес.

Котелно тяло.
Водна риза.
Горивна камера.

Микропроцесорен контролер.
Горивният процес се контролира от два нагнетателни вентилатора с предпазни клапи
за управление на постъпващия въздух.
Котелното тяло е изработено от висококачествена котелна стомана с дебелина 8 мм за
горивната камера и 5 мм за водната риза.
Водната риза обгръща изцяло горивната камера за максимално оползотворяване на
отделената топлина.
Димогарните тръби преминават през водната риза, постигайки оптимален топлообмен.
Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление.
Триходов път на димните газове.
Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво.
(дърва, дълги до 1.5 m).
Лесно почистване на димогарните тръби благодарение на ревизионната врата в
горната част на котела.
Сменяемата метална скара предпазва тръбната решетка от огъня.

Окуляр за наблюдаване на горивния процес
Изолация.

Елементи,
осигуряващи безопасност.
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Устойчива на високи температури вата с дебелина 100 мм. Демонтируема обшивка.

Предпазен клапан 4 bar
Коминна клапа за регулиране на тягата.

WBS - Ac Magna

Препоръчително гориво:

За отопление на големи помещения - жилищни и
обществени сгради, производствени помещения.
Подходящ за захранване на отоплителна инсталация, и
производство на битова гореща вода (БГВ).

kW

450

слънчогледови екобрикети/
влажност20%

Модел

WBS-Ac MAGNA 450

1

2
3
4

5

6

12

7

1. Предпазна линия
2. Обшивка
3. Високоефективна изолация
4. Димогарни тръби
5. Водна риза (мантел)
6. Триходов път на димните газове
7. Горивна камера
8. Метална скара
9. Врата за почистване
10. Отвор за горелка (опция)
11. Врата за зареждане
12. Ревизионна врата
13. Два нагнетателни вентилатора
с предпазни клапи

11

1
10

8

9

1
13

Микропроцесорен контролер. Функции:
Управление на помпа за отоплителна система.
Управление на помпа за БГВ.
Управлява работата на вентилатора.
9

Котли на твърдо гориво

Технически характеристики.

1
2

3

1. Комин;
2. Триходов път на димните газове;
3. Два нагнетателни вентилатора. Приток на въздух
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WBS-Ac Magna

WBS-Ас 450 Magna
Номинална мощност

Мин. / Макс. мощност
Височина (H)

2650

Ширина (L) x Дълбочина (D)

1330/2770

Обем водна риза
Обем горивна камера

Съпротивление горивна камера
Работно налягане

23/0.23
Pa/mbar

слънчогледови екобрикети, влажност 20 %

Препоръчително гориво

Време за изгаряне частично /
пълно натоварване

50/0.50

час

5.5/3.5

°C

65÷85 /95

Темп. на изходните газове в раб. режим

°C

150÷180

Консумация на електроенергия

W

760

V/Hz

230/50

Работно налягане

Bar

4

Тегло

kg

3100

A, mm

DN 125/ 500

Изход гореща вода

B, mm

DN 125/ 500

Предпазна линия

K1,mm
К2, mm

DN 50/800
DN 50/1700

Комин

F, ø/mm
J, mm

Работен температурен интервал
/ Макс. температура

Захранващо напрежение

Вход студена Тегло
вода

ø 450/2170
570
1850
1850

Коминна клапа за регулиране на тягата

O1, mm
O2, mm
G

Врата за зареждане

N, mm

650х700

Ревизионна врата

P, mm

1100х1000

Врата за почистване

R, mm

890х260

Нагнетателни вентилатори

T, mm

1450

Ревизионен отвор на комина

Ел. табло и управление

U

Окуляр за наблюдение на горивния процес

V

Източване
Отвор за монтиране на горелка

Y, mm

G 11/2 ”/150

Z

Информацията в този документ е възможно да съдържа неточности и подлежи на редакция без предизвестие. 11

Комбиниран котел

Високоефективен и комбиниран котел.
Предназначен е за изгаряне на чипс, дървесни и агро
пелети или костилки. Възможност за подвързване
към отворена или затворена отоплителна система.
При вариант изгаряне на дървесни пелети или
агропелети към котел СВ 160 се свързва шнек за
пелети.
Изпитан и одобрен съгл. Европейска норма EN-303-5,
клас 4.

Електронно управление.
Горивен процес.

Микропроцесорен контролер. Ламбда контрол за ефективен горивен процес.
Керамични странични панели подават допълнително количество въздух, същевременно
изолират горелката и подпомагат горивния проце. Ефективност - 91%.

Котелно тяло.
Водна риза.
Горивна камера.

Котелното тяло е изработено от висококачествена котелна стомана с дебелина 6 мм за
горивната камера и 4 мм за водната риза.
Горивната камера е защитена от керамични елемени.
Подвижна скара в горивната камера осигурява автоматичното отвеждане на пепелта.
Автоматично почистване на димогарните тръби на котела.
Странично присъединена горелка за чипс и пелети.
Механично-движещите се скари на горелката позволяват използването на различни
видове горива (дървен чипс, сухи костилки, дървени пелети, агропелети).
Удобна ревизионна врата.
Комин с опция завъртане на 45 градуса - 5 позиции за удобно подвързване.

Изолация.

Елементи,
осигуряващи безопасност.
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Устойчива на високи температури вата с дебелина 100 мм.

Термостатична защита (80°С).
Термостатичен вентил (95°C).
Предпазител 16A.
Фазово реле за следене на фазите.
В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри
се запаметяват в паметта на контролера.

СВ

Препоръчително гориво:
костилки
За отопление на големи помещения - жилищни и
обществени сгради, производствени помещения.
Подходящ за захранване на отоплителна инсталация, и
производство на битова гореща вода (БГВ).

агропелети сламени/слънчогледови
диаметър ø 6÷8 mm
дървесен чипс
/ЕN 14961-1 Р16А/
дървeсни пелети,
ø 6÷8 mm
/EN ISO 17225-2:2014/

Модел

2

3

1

4

5

3
6

1. Обшивка
2. Високоефективна топлоизолация
3. Почистваща система
на димогарните тръби
4. Изход гореща вода
5. Водна риза
6. Ревизионна врата
7. Автоматично отвеждане на пепел
от димогарните тръби
8. Горивна камера, защитена
с керамични елементи
9. Автоматично отвеждане на пепел
от горивната камера
10. Подвижен контейнер
11. Комин с опция завъртане
на 45 градуса - 5 позиции
12. Вход студена вода
13. Ел. табло с контролер
14. Горелка и шнеков механизъм

13

11

7
8
9
10
12

Микропроцесорен контролер. Функции:
Автоматизирано запалване и подаване на гориво.
Автоматично регулиране на подаването на
първичен и вторичен въздух за горенето.
Управление на помпа за отоплителна система.
Управление на помпа за БГВ
Управление по буферен съд.
Управление чрез външен термостат.
14

13

Комбиниран котел

Технически характеристики.
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CB

СВ 160
Номинална мощност

kW

160

Минимална / Максимална мощност

kW

45÷160

Височина (H) / Височина с комин (H1)

mm

1900/2100

Ширина котел (L) / Ширина с горелка (L1)

mm

1100 / 1840

Дълбочина D

mm

2400

Обем водна риза

L

480

Обем горивна камера

L

400

Pa/mbar

Необходима тяга на комина

20÷30 / 0.20÷0.30

Работно налягане

bar

Вход студена вода

А, mm

Rp 2“ / 635

Изход гореща вода

B, mm

Rp 2“ / 1950

F, ø/mm

Комин

3

200

W1/W2, mm



Горелка с шнеков механизъм

Z



Eл. табло с контролер

U



Нагнетателен вентилатор / Клапа за вторичен въздух

Захранващо напрежение

V/Hz/A
kg

Тегло

400/50/16
2000

Дървесните пелети са изработени от дървесни стърготини.
Агропелетите могат да бъдат изработени от слама, сено,
слънчогледови стебла или люспи, царевични стебла, костилки
и други остатъчни продукти от селското стопанство.
Двата вида пелети се различават по стойността за пепелност:
около 1% при дървесните пелети и между 2-6% при агропелетите.
При вариант изгаряне на дървен чипс или костилки от плодове
и натрошени черупки от ядки (алтернативно) към котел СВ 160 се
монтира модулен шнеков механизъм, с дължина до 5 метра
и гориворазбъркваща система с обхват до 4 метра в диаметър.

Информацията в този документ е възможно да съдържа неточности и подлежи на редакция без предизвестие. 15

Пелетни горелки

Високомощностни пелетни горелки, предназначени за
подвързване към водогрейни или парни котли.
*Опционално се предлагат самопочистваща система и
транспортни шнекове с дължина до 6м.

Електронно управление.
Горивен процес.

Корпус на горелката.
Горивна камера.
Захранваща тръба.
Шнек.

16

Вграден микропроцесорен контролер (Pell 150). Автоматизирани операции.
Лесна експлоатация и оптимално изгаряне на горивото.
Ефективност - над 96 %.
Горелката е изработена от висококачествена неръждаема стомана, издържаща на
температура до 1150⁰С.
Горивна камера: жароустойчива стоманена тръба във вътрешната част на горелката, с
отвори за влизане на въздух по цялата и дължина, отвор за горещ въздух от нагревателя
за възпламеняване на горивото, отвор за фото-датчик. Външна тръба от неръждаема
стомана. Между двете тръби е осигурено пространство за свободното циркулиране на
въздуха, необходим както за охлаждане, така и за внасяне на кислород в горивната камера.
Автоматична почистваща система за Pell 150.
Сух безконтактен нагревател, осигуряващ запалването на горивото.
Фотодатчик следи силата на пламъка на горелката.
Регулиращ се напорен вентилатор.

Опционално оборудване:
Pell Mega 300, 500,
700 и 1000kw

- опция със самопочистваща система
- опция ST за парни котли на ниско и високо налягане
- транспортни шнекове до 6м

Елементи,
осигуряващи безопасност.

Възпрепятстване на постъпването на обратен огън от горелката в силоза с пелети чрез:
- Огъната захранваща тръба (горелка Pell 150) .
- Термостатичeн предпазен клапан (горелка Pell Mega 300,500,700,1000kw.
Термостатична защита (80°С).
Предпазител 10 А.
В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се
запаметяват в паметта на контролера.

Pell Mega / Pell Mega ST

Препоръчително гориво:
дървeсни пелети,
ø 6÷8 mm
/EN ISO 17225-2:2014/

За отопление на индустриални и обществени помещения
като заводи, училища, болници, административни сгради,
както и оранжерии.
Освен за отопление, горелката BURNiT Pell Mega има
отлично приложение и в индустрията м л е ко п р е р а б от в ател н и п р ед п р и я т и я ( м а н д р и ) ,
хлебозаводи (фурни), сушилни за семена, зърнено-житни
култури, билки и други.

* може да се настрой за използване със
слънчогледови пелети

Модел
150
300
500
700
1000

1

PELL 150
PELL 300 MEGA
PELL 500 MEGA
PELL 700 MEGA
PELL 1000 MEGA

*Всяка от мощностите може
да бъде изработена във
вариант ST - за работа с парни
котли, и със самопочистваща
система.

2

2
1

4

3

5
4

3

5
6

Пелетна горелка Pell 150
1. Вграден контролер
2. Огъната захранваща тръба защита от обратно горене
3. Корпус на горелката
4. Корпус на горивната камера
5. Горивна камера
6. Автоматична почистваща система

Пелетна горелка Pell 300 Mega
1. Ел. табло с контролер
2. Захранваща тръба
3. Корпус на горелката
4. Корпус на горивната камера
5. Горивна камера
6. Подвижна скара за почистване на пепел
7. Термостатичен предпазен клапан - защита
от обратно горене

7

Микропроцесорен контролер. Функции:

Автоматизирано запалване и пелетоподаване.
Самопочистваща функция. Управление на помпа
за отоплителна система. Управление на помпа за БГВ.
Управление по буферен съд. Управление чрез
външен стаен термостат. Температурни датчици
следят температурата в котела,
бойлера и буфера.

6
17

Пелетни горелки

Технически характеристики.
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Pell Mega / Pell Mega ST

Pell 150

Pell 300
Mega

Номинална мощност

kW

150

300

Минимална / Максимална мощност

kW

50÷150

90÷300

Консумирана мощност на горелката: Запалване

W

400

~980

КМ на горелката: Работен режим/Самопочистване

W

70÷110/1300

~419/ -

Височина (H)

mm

650

555

Дължина (L) x Ширина (B)

mm

750 х 350

1250 х 420

40/0.40

30/0.30

410 x 390 x 330

-

Необходима тяга на комина
Корпус на горелката: Височина х Дължина х Ширина

Pa/mbar
C,A,B, mm

Корпус горивна камера: Диаметър / Дължина

D,E, mm

ø210/340

ø290/550

Захранваща тръба: Диаметър / Дължина

G,I, mm

ø60/250

ø84

Шнек Eco-L 150: Диаметър х Дължина

М, mm

ø75 х 1500/2000/3000

-

-

ø84 х 2000/4000/6000

N, mm

ø60/700

ø90/800

V/Hz

230/50

230/50

55

130

Шнек Eco-ХL 300/500: Диаметър х Дължина
Гъвкава тръба (връзка): Диаметър / Дължина
Захранващо напрежение
Тегло

mm

kg

Pell 500
Mega

Pell 700
Mega

Pell 1000
Mega

Номинална мощност

kW

500

700

1000

Минимална / Максимална мощност

kW

150÷500

175÷700

300÷1000

Консумирана мощност на горелката: Запалване

W

~1540

~ 1000

~ 1000

КМ на горелката: Работен режим/Самопочистване

W

~550/ -

~ 550

~ 650

mm

770

800

980

mm

1370 х 520

1592 x 522

1940 x 720

30/0.30

30/0.30

50/0.30

980/1940/720

980/1940/720

980/1940/720

Височина (H)
Дължина (L) x Ширина (B)
Необходима тяга на комина
Корпус на горелката: Височина х Дължина х Ширина

Pa/mbar
C,A,B, mm

Корпус горивна камера: Диаметър / Дължина

D,E, mm

ø400/600

ø930/750

ø609/900

Захранваща тръба: Диаметър / Дължина

G,I, mm

ø84

ø84

ø84

Шнек Eco-ХL 500,700,1000: Диаметър х Дължина
Гъвкава тръба (връзка): Диаметър / Дължина
Захранващо напрежение
Тегло

mm

ø84 х 2000/4000/6000

ø84 х 2000/4000/6000

ø84 х 2000/4000/6000

N, mm

ø90/800

ø90/900

ø90/900

V/Hz

220/50

220/50

220/50

178

233

394

kg

Информацията в този документ е възможно да съдържа неточности и подлежи на редакция без предизвестие. 19

Комплект индустриален пелетен котел

Котел с монтирана горелка.
Комплектът е предназначен за изгаряне
на дървесни пелети или твърдо гориво (алтернативно).
Възможност за подвързване към отворена или затворена отоплителна система.
Възможност за монтиране на силоза от ляво или от дясно на котела.
Конструиран съгласно Европейска норма EN-303-5 (WBS Magna 160kw-Pell 150kw).
Изпитан и одобрен съглasno Европейска норма EN-303-5, клас 5 (WBS Magna 250kw-Pell 150kw/ Pell Mega 300kw).

Електронно управление.
Горивен процес.

Котелно тяло.
Пелетна горелка.

Изолация.

Елементи,
осигуряващи безопасност.
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Микропроцесорен контролер. Автоматизирани операции. Може прецизно да се
адаптира към нуждите на отоплителната система за най-добра ефективност и
икономия на гориво.
Котел WBS Magna , адаптиран към режим за изгаряне на пелети чрез монтирана
пелетна горелка Pell 150 и допълнителни елементи:
монтажен комплект, турболатори (опция).
Водна риза.Димогарните тръби преминават през водната риза, постигайки оптимален
топлообмен. Триходов път на димните газове.
Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление.
Лесно почистване на димогарните тръби благодарение на ревизионната врата в
горната част на котела.
Сменяемата метална скара предпазва тръбната решетка от огъня.
Пелетна горелка Pell 150.
Устойчива на високи температури вата с дебелина 100 мм. Демонтируема обшивка.

Възпрепятстване на постъпването на обратен огън от горелката в силоза с пелети
чрез огъната захранваща тръба.
Термостатична защита (80°С).
Предпазител 10 А.
Предпазен клапан 4 bar
В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри
се запаметяват в паметта на контролера.

WBS Magna - Pell/Pell Mega

Препоръчително гориво:
дървeсни пелети,
ø 6÷8 mm
/EN ISO 17225-2:2014/

За отопление на големи помещения - жилищни и
обществени сгради, производствени помещения.
Подходящ за захранване на отоплителна инсталация,
производство на битова гореща вода (БГВ) и подвързване
към буферен съд.

kW

Модел
2
1

300

Pell 150
Pell Mega 300

3

4

WBS 160 Magna - Pell 150
WBS 250 Magna - Pell 150/Pell Mega 300
1. Изход гореща вода
2. Предпазна линия
3. Обшивка с изолация
4. Водна риза (мантел)
5. Димогарни тръби
6. Триходов път на димните газове
7. Горивна камера
8. Метална скара
9. Ревизионна врата
10. Горелка Pell 150/Pell Mega 300
11. Контролер
12. Турболатори (опция)

9

5

6

7
11
8
10

12

Микропроцесорен контролер. Функции:
Автоматизирано запалване и пелетоподаване.
Самопочистваща функция на
горелката (Pell 150/Pell Mega 300 - опционално)
Управление на помпа за oтоплителната инсталация.
Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода).
Управление от външен стаен термостат.
Управление по буферен съд.

21

Комплект индустриален пелетен котел

Технически характеристики.
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WBS Magna - Pell/Pell Mega

WBS 160 Magna
Pell 150

WBS 250 Magna
Pell 150/Pell Mega 300

Номинална мощност
Минимална / Максимална мощност
Височина (H)
Ширина (L) x Дълбочина (D)
Обем водна риза
Обем горивна камера
Необходима тяга на комина
Работно налягане
Вход студена вода
Изход гореща вода
Комин
Захранващо напрежение
Тегло котел, горелка
Комплект турболатори

Информацията в този документ е възможно да съдържа неточности и подлежи на редакция без предизвестие. 23

Комплект индустриален пелетен котел

Комплект пелетен котел:
Котел с монтирана горелка.
Комплектът е предназначен за изгаряне на дървесни пелети.
Възможност за подвързване към отворена или затворена отоплителна система.
Възможност за монтиране на силоза от ляво или от дясно на котела.
Изпитан и одобрен съгл. Европейска норма EN-303-5, клас 5.

Електронно управление.
Горивен процес.

Котелно тяло.
Пелетна горелка.

Изолация.

Елементи,
осигуряващи безопасност.
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Електрическо табло с микропроцесорен контролер. Автоматизирани операции.
Може прецизно да се адаптира към нуждите на отоплителната система за най- добра
ефективност и икономия на гориво.
Котел WBS Magna, адаптиран към режим за изгаряне на пелети чрез монтирана пелетна
горелка Pell Mega 300 и допълнителни елементи: монтажен комплект, турболатори (опция).
Водна риза.Димогарните тръби преминават през водната риза, постигайки оптимален
топообмен. Триходов път на димните газове.
Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление.
Лесно почистване на димогарните тръби благодарение на ревизионната врата в горната
част на котела.
Сменяемата метална скара предпазва тръбната решетка от огъня.
Пелетна горелка Pell Mega 300.
Устойчива на високи температури вата с дебелина 100 мм. Демонтируема обшивка.

Възпрепятстване на постъпването на обратен огън от горелката в силоза с пелети
чрез термостатичен предпазен клапан.
Термостатична защита (80°С).
Предпазител 10 А.
Предпазен клапан 4 bar
В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се
запаметяват в паметта на контролера.

WBS Magna - Pell Mega

Препоръчително гориво:
дървeсни пелети,
ø 6÷8 mm
/EN ISO 17225-2:2014/

За отопление на големи помещения - жилищни и
обществени сгради, производствени помещения.
Подходящ за захранване на отоплителна инсталация,
и производство на битова гореща вода (БГВ) и
подвързване към буферен съд.

2
11

Модел

3

4

WBS 250 Magna - Pell 300 Mega
9

1. Изход гореща вода
2. Предпазна линия
3. Обшивка с изолация
4. Водна риза (мантел)
5. Димогарни тръби
6. Триходов път на димните газове
7. Горивна камера
8. Метална скара
9. Ревизионна врата
10. Горелка Pell 300 Mega
11. Ел. табло с контролер
12. Турболатори (опция)

5

6

7

8

10

11

12

Микропроцесорен контролер. Функции:
Автоматизирано запалване и пелетоподаване.
Управление на помпа за oтоплителната инсталация.
Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода).
Управление от външен стаен термостат.
Управление по буферен съд.
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Комплект индустриален пелетен котел

Технически характеристики.
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WBS Magna - Pell Mega

WBS 250 Magna
Pell Mega 300
Номинална мощност
Минимална / Максимална мощност
Височина (H)
Ширина (L) x Дълбочина (D)
Обем водна риза
Обем горивна камера
Необходима тяга на комина
Работно налягане
Вход студена вода
Изход гореща вода
Комин
Захранващо напрежение
Тегло котел, горелка
Комплект турболатори

Информацията в този документ е възможно да съдържа неточности и подлежи на редакция без предизвестие. 27

Комплект индустриален пелетен котел

Комплект пелетен котел:
Котел с монтирана горелка.
Комплектът е предназначен за изгаряне на дървесни пелети.
Възможност за подвързване към отворена или затворена отоплителна система.
Възможност за монтиране на силоза от ляво или от дясно на котела.
Изпитан и одобрен съгл. Европейска норма EN-303-5.

Електронно управление.
Горивен процес.

Електрическо табло с вграден микропроцесорен контролер. Автоматизирани операции.
Може прецизно да се адаптира към нуждите на отоплителната система за най-добра
ефективност и икономия на гориво.

Котелно тяло.
Пелетна горелка.

Котел WBS AC Magna, адаптиран към режим за изгаряне на пелети чрез монтирана
пелетна горелка Pell Mega 500 и допълнителни елементи: монтажен комплект,
турболатори (опция).
Водна риза. Димогарните тръби преминават през водната риза, постигайки оптимален
топлообмен. Триходов път на димните газове.
Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление.
Лесно почистване на димогарните тръби благодарение на ревизионната врата
в горната част на котела.
Сменяемата метална скара предпазва тръбната решетка от огъня.
Пелетна горелка Pell Mega 500.

Изолация.

Елементи,
осигуряващи безопасност.
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Устойчива на високи температури вата с дебелина 100 мм. Демонтируема обшивка.

Възпрепятстване на постъпването на обратен огън от горелката в силоза с пелети
чрез термостатичен предпазен клапан.
Термостатична защита (80°С).
Предпазител 10 А.
Предпазен клапан 4 bar
В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се
запаметяват в паметта на контролера.

WBS Ac Magna - Pell Mega

Препоръчително гориво:
За отопление на големи помещения - жилищни и
обществени сгради, производствени помещения.
Подходящ за захранване на отоплителна инсталация,
и производство на битова гореща вода (БГВ) и
подвързване към буферен съд.

kW

450
500

дървeсни пелети,
ø 6÷8 mm
/EN ISO 17225-2:2014/

Модел
WBS AC 450
Pell Mega 500

2
11
3

WBS Ac 450 Magna - Pell 500 Mega
1. Изход гореща вода
2. Предпазна линия
3. Обшивка с изолация
4. Водна риза (мантел)
5. Димогарни тръби
6. Триходов път на димните газове
7. Горивна камера
8. Метална скара
9. Ревизионна врата
10. Горелка Pell 500 Mega
11. Ел. табло с контролер
12. Турболатори (опция)

4

9

5

6

7
8

10
11

12

Микропроцесорен контролер. Функции:

Автоматизирано запалване и пелетоподаване.
Управление на помпа за oтоплителната инсталация.
Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода).
Управление от външен стаен термостат.
Управление по буферен съд.
29

Комплект индустриален пелетен котел

Технически характеристики.
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WBS Ac 450 Magna
Pell Mega 500
Номинална мощност
Минимална / Максимална мощност
Височина (H)
Ширина (L) x Дълбочина (D)
Обем водна риза
Обем горивна камера
Необходима тяга на комина
Работно налягане
Вход студена вода
Изход гореща вода
Комин
Захранващо напрежение
Тегло котел, горелка
Комплект турболатори

Информацията в този документ е възможно да съдържа неточности и подлежи на редакция без предизвестие. 31

Топловъздушен генератор

Топловъздушен генератор с автоматизиран процес.
Триходов топлообмен на изгорелите газове.
Благодарение на универсалната ретортна чугунена
горелка могат да се използват следните горива:
въглища, дървесни пелети, агро пелети, различни
видове костилки. Подходящ за отопление на
парници, складове, птицеферми и други
индустриални помещения.
Изпитан и одобрен съгл. Европейска норма
EN-303-5.
Комплектът включва:
Тяло на топловъздушния генератор;
Бункер за гориво;
Чугунена ретортна горелка;
Подаващ механизъм за гориво;
Автоматизирано управление на горивния процес;
Мощен топлообменен вентилатор.

Електронно управление.
Горивен процес.

Микропроцесорен контролер. Горивният процес се контролира електронно, чрез
управление на топлообменен вентилатор в зависимост от температурата в помещението.

Котелно тяло.
Въздушна риза.
Горивна камера.
Ретортна горелка.

Котелното тяло е изработено от висококачествена котелна стомана с дебелина 6 и 8 мм
за горивната камера и 3 мм за въздушната риза.
Въздушната риза изцяло обгръща горивната камера за максимално оползотворяване на
отделената топлина.
Корпусът е изолиран от външната среда чрез високотемпературна вата с дебелина 100 мм.
Автоматична система за почистване.
Ретортна горелка.
Удобните врати с големи габаритни размери, улесняват почистването и обслужването на
генератора.

Изолация

32

Устойчива на високи температури минерална вата с дебелина 100 мм.

Елементи,
осигуряващи безопасност

Контролерът следи и регулира температурата в тялото на генератора.
Допълнителни терморегулатори, управляват топлообменния вентилатор в зависимост от
температурата в генератора и отопляваното помещение.
Датчик за обратно горене спира подаването на гориво в горелката в случай на
превишаване на оптималния температурен режим в генератора.

Опционално оборудване

Предпазен клапан по температура, свързан с резервоар с вода чрез мека връзка.
Така се предотвратява самозапалването на горивото в бункера в случай на обратен пламък.

HAG 200

Препоръчително гориво:

Подходящ за отопление на парници, складове,
птицеферми и други индустриални помещения.
въглища 6 - 30 мм.
дървeсни пелети,
диаметър ø 6÷8 mm
EN ISO 17225-2:2014

kW

Модел

1
200
200

9
2

8

3

7
6
5

4

Микропроцесорен контролер. Функции:

HAG 200- десен
HAG 200- ляв

1. Корпус на топловъздушния
генератор
2. Бункер за гориво
3. Мотор редуктор
4. Подаващ механизъм за гориво
5. Горелка ретортна
6. Бъркалка за гориво
7. Ревизионна врата
за почистване на пепелта
8. Ревизионна врата
9. Димогарни тръби
10. Опция за двустранно монтиране комин
11. Отвор за изход топъл въздух
12. Комин
13. Вентилатор топлообменен
14. Вентилатор за регулиране
на горивния процес
10

11
12

Автоматично управление на горивния процес.
Управление на топлообменен вентилатор в зависимост от
температурата в помещението.
Универсална ретортна горелка. Характеристики:
Възможност за изгаряне на различни видове горива
(дървесни пелети, въглища, агропелети).
Разбъркващ механизъм, който предотвратява
образуването на шлака.
Здраво чугунено тяло на горелката.
Дълъг експлотационен живот и лесна подръжка.

13

Бункер за гориво.
Бункерът е монтиран странично на генератора.
Херметично затваряне на капака.
Вградено сито за предпазване от попадане на едри парчета
гориво.

14
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Топловъздушен генератор

Технически характеристики.

N

C
D
B

H
E
A

L

C
F

N
L
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HAG 200

HAG 200
Номинална изходна мощност

200

Височина(H) x Дължина(C) H, С

mm

2255 x 2993

Ширина(L) x Дълбочина(D) L,D,

mm

2282 x 1925

Ширина на котелно тяло N

mm

1310

Pa

500

m/s

18.5

Напор на изходящият въздух
Скорост на изходящият въздух
Дебит на изходящият въздух

m3/h

12500

Вход студен въздух А

ø/mm

630

Изход топъл въздух B

ø/mm

490

mm

1940

Височина на изход тръба въздух Е
Необходима тяга на комина

Pa/mbar

30 (±30%)

ø/mm

295

0С

240

Максимален обем на бункера с гориво

Liter

400

Консумация на гориво при макс. мощност

kg/h

30.5

Консумирана електроенергия при
максимална мощност

kW/h

6

Работно напрежение

V/Hz

380/50

kg

1800

Комин F
Средна температура на изгорелите газове

Тегло

Информацията в този документ е възможно да съдържа неточности и подлежи на редакция без предизвестие. 35
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