
pellet 
- podawanie automatyczne

Kocioł c.o. z podajnikiem na pellet typu KJ-P jest urządzeniem nowoczesnym, wielo-
dobowym, w którym obsługa sprowadza się do okresowego uzupełniania paliwa w 
zasobniku. Jest on niskotemperaturowym kotłem c.o. wyposażonym w układ automaty-
cznego podawania paliwa do komory paleniskowej. Jego konstrukcja przystosowana 
została do wysokoefektywnego spalania pelletu.
Kocioł składa się z następujących elementów:
- kocioł - wymiennik ciepła wykonany z atestowanej blachy kotłowej gr. 6 mm
- podajnik napędzany motoreduktorem
- palnik na pellet nowej generacji, samoczyszczący, ze stalowym paleniskiem i 
ruchomym rusztem (do spalania pelletów przemysłowych i agro-pelletów). Palnik z 
zapalarką.
- stalowy ruszt wodny przeznaczony do palenia drewna, węgla (ręczny załadunek)
- zasobnik paliwa
- wentylator tłoczący powietrze do paleniska
- elektroniczny układ sterujący z obsługą do czterech pomp, zaworu 3- lub - elektroniczny układ sterujący z obsługą do czterech pomp, zaworu 3- lub 
4-drogowego, wyjściem na sterownik pokojowy oraz "pogodówkę"

Zasada działania:   Paliwo (pellet) wsypujemy do zasobnika, który usytuowany jest z 
boku kotła. Następnie jest ono automatycznie dostarczane do paleniska retortowego za 
pomocą podajnika. W palenisku odbywa się proces palenia pelletu z udziałem 
tłoczonego powietrza (dostarczanego przez wentylator nadmuchowy).

Palnik:
Stosujemy palniki do pelletu, w których zastosowano innowacyjne systemy:Stosujemy palniki do pelletu, w których zastosowano innowacyjne systemy:
– system pełnego spalania – z systemem dystrybucji powietrza i dopalania gazów
– system całkowitego czyszczenia – urządzenie czyści się systematycznie w czasie pracy 
i całkowicie na koniec cyklu palenia
– system łatwej rewizji – łatwy sposób kontroli stanu rusztu bez użycia narzędzi 
– system bezpieczeństwa na drodze podawania paliwa

Palniki wyposażone są w zespół ruchomego rusztu, który wykonując ruchy posuwisto-zwrotne w zaprogramowanych interwałach cza-
sowych, pozwala na utrzymanie niezmiennych warunków spalania w czasie całej pracy. Pozwoliło to na praktyczną bezobsługowość 
urządzenia sięgającą nawet kilku miesięcy, w zależności od jakości stosowanego paliwa.
Elektroniczna regulacja kotła pozwala na ciągłą kontrolę nad procesem spalania. Sterownik reguluje:
- pracą do czterech pomp
- podajnikiem (reguluje częstotliwością podania paliwa oraz ilością podawanego paliwa)
- wentylatorem nadmuchowym
- zaworem 3- lub 4-drogowym
- panelem pokojowym
- "pogodówką"
Kocioł pozwala na spalanie innego rodzaju paliwa np. drewno, węgiel dzięki zastosowaniu stałego rusztu chłodzonego wodą. Ruszt ten 
znajduje się nad  paleniskiem do pelletu. To rozwiązanie pozwala na jednoczesne palenie paliwem z podajnika (pelletem) i innym 
paliwem (drewnem).
Kocioł może pracować ciągle bez wygaszania, nawet poza sezonem grzewczym - ogrzewając samą wodę użytkową.

elektroniczna regulacja kotła; sterownik na 
4 pompy; obsługa zaworu 3-, 4-drogowego, 
obsługa panelu pokojowego i pogodówki


