Как ще се отоплявате през зимата?!
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Есента е сезонът, през който за всеки е 
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добре  да помисли как  да подсигури отоп�
лението на своят  дом през студените  месе�
ци, които ни очакват. Отново сме изправени 
пред различни варианти за отопление с тех�
ните положителни и отрицатиелни страни:
Централно отопление, отопление на ток 
и  дизелово  гориво, както и отоплението на 
природна газ е с тенденция за непрекъснат 
растеж на цените.
Отоплението на твърдо гориво е 
свързано с пренасяне и зареждане на 
котела с дърва или въглища.

Разходи за отопление
на еднофамилна къща

Защо пелети?!
Пелетите са евтин, екологично чист и
възобновяем енергиен източник.
Произвеждат се от отпадъчна  дървеснa
биомаса, чрез пресоване при високо наляга�
не и без използането на слепващи вещества.
Производители на пелети са обикновено 
големи дървообработващи компании, за ко�
ито суровината за производство на пелети е 
отпадъчен продукт. Тенденцията за увеличе�
ние на броя производители в България, през 
последните  3 години, създава конкурентна 
среда обуславяща подчертано низходяща 
тенденция на цената на пелетите, за разлика 
от традиционно  монополизираните пазари 
на фосилни горива и електроенергия.

Защо Пелетен котел TANGRA CL 35 ?!
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Пелетният котлел от серията TANGRA CL е разработен на базата на опита от серията пелет�
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ни котли TANGRA HP 25/35 Aero и проучване на нуждите на нашите клиенти.
При проектирането на серията CL е обърнато сериозно внимание на пълната автоматизация
на котела и почти пълната липса на обслужване от страна на потребителя.
Серията CL е оборудвана с горелка и управление, специално конструирани, 
за безотказна и високоефективна работа с всички видове и качества пелети.
www.tangra.bg Запазваме си правото на промени в дизайна и техническите данни без предизвестие, продиктувани от непрестанното развите на продукта

Предимства на котлите TANGRA CL 35
• Работна мощност на котела - от 17 до 35kW, настройва се в зависимост от Вашите 
нужди.
• Висока ефективност и работа с различни по вид и качество пелети - КПД > 94%.
• Автоматично регулиране на въздуха, постъпващ в горелката на котела за 
по-голяма ефективност, независимо от моментната коминна тяга или други 
странични фактори.
• Автоматично почистване на тръбният сноп, чрез съвременна 
електропневматична система за постигане на висока ефективност.
• Автоматично почистване на горелката.
• Автоматично почистване горивната камера.
• Пепелосъдържател с голям обем.
• Дигитален контролер за лесно управление на горивния процес и външни 
устройства.
• Възможност за ляв и десен монтаж.
• Всички връзки на котела са изведени на горният капак, което спестява място и 
облекчава монтажа

Технически данни

980 / 800 / 1300 (1700)

Габаритни размери на бункера за пелети: Ш / Д / В

700 / 700 / 1300
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Препоръчителни схеми на свързване

