Котли серия MAX
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котли серия MAX 50 - 900 kW
Нoво в продуктовата гама на PW DEFRO, е че се предлагат големи
мощnости котли EKOPELL MAX предназначени за изгаряне на биомаса и
отговарящи на всички изисквания на променения стандарт EN 303-5.
EKOPELL MAX котлите могат да изгарят дървени пелети, семки, черупки и
зърна с диаметър до 30 mm. Системата за подаване на гориво се състои от
две винтови подаващи устройства, задвижвани от отделни редуктори.
Между тях се намира ротационен клапан снабден с сензор за нивото на
горивото, който подава сигнал към системата за подаване на горивото.
Допълнително системата е защитена от обратен пламък чрез система за
гасене чрез клапан BVTS свързан с водоизточник. Предимството на
системата за подаване е монтаж във всяка ъглова конфигурация на горния
шнек спрямо долния шнек, което позволява монтирането на котела в по
малко помещение.
Горелката за изгаряне на биомаса е с вграден нагревател, предназначена
за автоматично разпалване на горивото с помощта на струя горещ въздух.
Също така разполага с независима система за първичен и вторичен въздух.
Въздуха се подава чрез вентилатори, отделно за първичен и за вторичен
въздух, и тяхната работа се регулира електронно. Освен това, горелката
има пръстен който предотвратява падането на неизгоряло гориво в
пепелника.
Котлите EKOPELL MAX
са безопасни и удобни за използване.
Характеризират се с автоматично запалване и автоматично гасене в
зависимост от зададените параметри. Освен това в котела могат да се
изгарят
различни
видове
фини
горива
включително
селскостопански
отпадъчни
материали.
Използваното решение в котлите осигуряват чисто и икономично горене
на горивата. Техническото решение на горелката и системата за подаване
на
горивото
в
котлите
EKOPELL
MAX
са
патентовани.
Котлите ЕКО МАХ са наследници на котлите от серията BIOMAX. Тези
котли са със същия топлообменник като котлите EKOPELL MAX. Разликата се
състои в начина на подаване на горивото и в самата горелка. В котлите
могат да се изгарят въглища с фракция до 30мм. Системата за подаване на
горивото се състои от един шнек който допълнително е защитен срещу
обратен пламък чрез система за гасене чрез BVTS клапан свързан с
водоизточник. Въздуха в горелката се подава чрез вентилатори, отделно за
първичен и за вторичен въздух, и тяхната работа се регулира електронно.
Котлите ЕКО MAX в диапазона от мощности от 100 до 250 kW разполагат с
водна решетка-аварийна със странично зареждане на гориво. Камерата
има вентилационни отвори за въздух, като въздуха за горене се доставя от
електронно контролиран вентилатор.
Котлите EKOPELL MAX и EKO MAX се произвеждат с мощности от 100, 150,
200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800 и 900 kW Eko MAX. Само котлите с
мощност от 100 до 250 kW могат да имат втора горивна камера за изгаряне
на горива с ръчно подаване на горивото. В котлите има възможност за
инсталиране на система за автоматично пневматично почистване на
тръбния топлообменник и система за почистване на пепелта от котела с
изключение на котлите с допълнителна аварийна водна решетка.

Всеки котел може да се персонализира чрез нашия инженерингов
отдел в зависимост с инвестиционните изисквания както по отношение на
техническото оборудване, апаратура и автоматика. Техническите данни
могат да се променят в зависимост от изискванията за изпълнението.
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котли с мощност 50-250 kW
Ном.мощност Обхват мощн.
50
60
75
100
125
150
200
250

Optima Plus Max

Име

15 - 50
18 - 60
23 - 75
30 - 100
38 - 125
45 - 150
60 - 200
75 - 250

Ед. цена Цена с ДДС

4 112,50 лв
4 445,83 лв
6 454,17 лв
8 365,83 лв
10 470,00 лв
12 383,33 лв
14 966,67 лв

4 935,00 лв
5 335,00 лв
7 745,00 лв
10 039,00 лв
12 564,00 лв
14 860,00 лв
17 960,00 лв

16 970,83 лв 20 365,00 лв

управление DEFRO K3P MAX - стандартно оборудване

опция
допълнителна
доплащане

K1P MAX

Управление

Гориво : въглища, дървени трупи.

Котли с мощност 75-450 kW

Kompakt Max

Име

Ном.мощност Обхват мощ. Ед.Цена
75
100
150
200
250
450

23 - 75
30 - 100
45 - 150
60 - 200
75 - 250
135 - 450

Цена с ДДС

управление DEFRO K1P MAX с GSM/ Internet модул - стандартно оборудване
стаен програматор DEFRO-SP LUX сыс сензорен дисплей - доплащане 246,00 лв
стаен програматор с сензорен цветен дисплей DEFRO-SPK LUX -доплащане - 350,00лв
Управление за смесителен вентил DEFRO-MZ със сензор за подово и сензор на
връщащата вода - 210,00 лв доплащане

опция
допълнително
доплащане

K1P MAX

Управление

Гориво: въглища с фракция до 30mm
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котли с мощност 100-250 kW

Ekopell Max
с водна решетка

Име

Ном.мощност Обхват мощн.
100
150
200
250

30 - 100
45 - 150
60 - 200
75 - 250

Ед. цена Цена с ДДС

25 448,47 лв
37 241,67 лв
43 448,61 лв
50 276,25 лв

30 518,17 лв
44 690,00 лв
52 138,33 лв
60 331,50 лв

управление DEFRO K1PR MAX с GSM / Internet модул - стандартно оборудванеe
стаен програматор DEFRO-SP LUX със сензорен дисплей - доплащане 246,00 лв
стаен програматор с сензорен цветен дисплей DEFRO-SPK LUX -доплащане - 350,00лв
Управление за смесителен вентил DEFRO-MZ със сензор за подово и сензор на
връщащата вода - 210,00 лв доплащане
система за автоматично почистване на топлообменника - по запитване

опция
допълнително
доплащане

K1PR MAX

Управление

Гориво : дъpвесни пелети и други видове пелети, люспи
и семена с размер до 30 мм , дърва

котли с мощност 100-400 kW
Ekopell Max без водна решетка

Име

Ном.мощност Обхват мощн.
100
150
200
250
300
400

30 - 100
45 - 150
60 - 200
75 - 250
90 - 300
120 - 400

Ед. цена Цена с ДДС
23 586,39 лв
35 379,58 лв
41 586,53 лв
48 814,17 лв
49 655,56 лв
62 069,44 лв

28 303,67 лв
42 455,50 лв
49 903,83 лв
58 097,00 лв
59 586,67 лв
74 483,33 лв

управление DEFRO K1PR MAX с GSM / Internet модул - стандартно оборудванеe
стаен програматор DEFRO-SP LUX със сензорен дисплей - доплащане 246,00 лв
стаен програматор с сензорен цветен дисплей DEFRO-SPK LUX -доплащане - 350,00лв
Управление за смесителен вентил DEFRO-MZ със сензор за подово и сензор на
връщащата вода - 210,00 лв доплащане
система за автоматично премахване на пепелта от котела- индивидуално ценообразуване
система за автоматично почистване на топлообменника - индивидуално ценообразуване

Гориво : дъpвесни пелети и други видове пелети, люспи
и семена с размер до 30 мм

опция
допълнително
доплащане

K1PR MAX

Управление
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котли с мощност 500-800 kW

Ekopell Max
без водна решетка

Име

Ном.мощност Обхват мощн.
500
600
700
800

150 - 500
180 - 600
210 - 700
240 - 250

Ед. цена Цена с ДДС

80 690,28 лв 96 828,33 лв
105 518,06 лв 126 621,67 лв
117 931,94 лв 141 518,33 лв
130 345,83 лв 156 415,00 лв

управление DEFRO K1PR MAX с GSM / Internet модул- стандартно оборудване
стаен програматор DEFRO-SP LUX сыс сензорен дисплей - доплащане 246,00 лв
стаен програматор с сензорен цветен дисплей DEFRO-SPK LUX доплащане - 350,00лв
Управление за смесителен вентил DEFRO-MZ със сензор за подово и сензор на
връщащата вода - 210,00 лв доплащане
система за автоматично премахване на пепелта от котела- индивидуално ценообразуване
система за пневматично почистване - индивидуално ценообразуване

Гориво : дъpвесни пелети и други видове пелети, люспи
и семена с размер до 30 мм

опция
допълнително
доплащане

K1PR MAX

Управление

котли с мощност 100-250 kW

Eko Max
с водна решетка

Име

Ном.мощност Обхват мощн.
100
150
200
250

30 - 100
45 - 150
60 - 200
75 - 250

Ед. цена Цена с ДДС

18 620,83 лв
21 724,31 лв
31 034,72 лв
34 138,19 лв

22 345,00 лв
26 069,17 лв
37 241,67 лв
40 965,83 лв

управление DEFRO K1P MAX с GSM / Internet модул - стандартно оборудване
стаен програматор DEFRO-SP LUX със сензорен дисплей - доплащане 246,00 лв
стаен програматор с сензорен цветен дисплей DEFRO-SPK LUX доплащане - 350,00лв
Управление за смесителен вентил DEFRO-MZ със сензор за подово и сензор на
връщащата вода - 210,00 лв доплащане
система за пневматично почистване - индивидуално ценообразуване

опция
допълнително
доплащане

K1P MAX

Управление

Гориво: въглища еко-грошек с размери до 30 мм
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котли с мощност 100-400 kW

Eko Max
без водна решетка

Име

Ном.мощност Обхват мощн.
100
150
200
250
300
400

30 - 100
45 - 150
60 - 200
75 - 250

90 - 300
120 - 400

Ед. цена Цена с ДДС

16 758,75
19 862,22
29 172,64
32 276,11
34 758,89
44 690,00

лв
лв
лв
лв
лв
лв

20 110,50 лв
23 834,67 лв
35 007,17 лв
38 731,33 лв
41 710,67 лв
53 268,00 лв

sterownik DEFRO K1P MAX z modu³ami GSM / Internet - wyposa¿enie standardowe
стаен програматор DEFRO-SP LUX сыс сензорен дисплей - доплащане 246,00 лв
стаен програматор с сензорен цветен дисплей DEFRO-SPK LUX доплащане - 350,00лв
Управление за смесителен вентил DEFRO-MZ със сензор за подово и сензор на
връщащата вода - 210,00 лв доплащане
система за автоматично премахване на пепелта от котела- индивидуално ценообразуване

Гориво: въглища еко-грошек с размери до 30 мм

опция
допълнително
доплащане

K1P MAX

Управление

котли с мощност 500-900 kW

Eko Max
без водна решетка

Име

Ном.мощност Обхват мощн.
500
600
700
800
900

150 - 500
180 - 600
210 - 700
240 - 800
270 - 900

Ед. цена Цена с ДДС

52 759,03 лв
60 207,36 лв
66 414,31 лв
74 483,33 лв
86 897,22 лв

63 310,83 лв
72 248,83 лв
79 697,17 лв
89 380,00 лв
104 276,67 лв

управление DEFRO K1P MAX с GSM / Internet модул- стандартно оборудване
стаен програматор DEFRO-SP LUX сыс сензорен дисплей - доплащане 246,00 лв
стаен програматор с сензорен цветен дисплей DEFRO-SPK LUX доплащане - 350,00лв
система за пневматично почистване - индивидуално ценообразуване
система за автоматично премахване на пепелта от котела- индивидуално ценообразуване

opcja
dodatkowo
p³atna

K1P MAX

Управление

Гориво: въглища еко-грошек с размери до 30 мм
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котли с мощност 100-400 kW

Eko Max LONG

Име

Ном.мощност Обхват мощ.
100
150
200
250
300
400

30 - 100
45 - 150
60 - 200
75 - 250
90 - 300
120 - 400

Ед. цена Цена с ДДС
16 758,75 лв 20 110,50 лв
19 862,22 лв 23 834,67 лв
29 172,64 лв 35 007,17 лв
32 276,11 лв 38 731,33 лв
34 758,89 лв 41 710,67 лв
44 690,00 лв 53 268,00 лв

управление DEFRO K1P MAX с GSM / Internet модул- стандартно оборудване
стаен програматор DEFRO-SP LUX със сензорен дисплей - доплащане 246,00 лв
стаен програматор с сензорен цветен дисплей DEFRO-SPK LUX доплащане - 350,00лв
Управление за смесителен вентил DEFRO-MZ със сензор за подово и сензор на
връщащата вода - 210,00 лв доплащане
система за автоматично премахване на пепелта от котела- индивидуално ценообразуване

Гориво: въглища еко-грошек с размери до 30 мм

опция
допълнително
доплащане

K1P MAX

Управление

котли с мощност 100-400 kW

Eko Max LONG II

Име

Ном.мощност Обхват мощ.
100
150
200
250
300
400

30 - 100
45 - 150
60 - 200
75 - 250

Цена
Цена по запитване

90 - 300
120 - 400

управление DEFRO K1P MAX с GSM / Internet модул - стандартно оборудване
стаен програматор DEFRO-SP LUX със сензорен дисплей - доплащане 246,00 лв
стаен програматор с сензорен цветен дисплей DEFRO-SPK LUX доплащане - 350,00лв
Управление за смесителен вентил DEFRO-MZ със сензор за подово и сензор на
връщащата вода - 210,00 лв доплащане
система за автоматично премахване на пепелта от котела- индивидуално ценообразуване
възможност за индивидуална конфигурация на бункера който може да бъде
( отстрани и отзад ) капацитет на бункера и начини за зареждане-станд.оборудване.

Гориво: въглища еко-грошек с размери до 30 мм

опция
допълнително
доплащане

K1P MAX

Управление
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ИНСЕНСЕ ООД
София, Никола Петков 136А
тел:02 4600175; 02483 35 52
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