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Dnevni zalogovnik/Econ DOZIRANJE  

Econ/dnevni zalogovnik
ekonomično in kompaktno

POLAVTOMATSKO

Izvedba kotla na pelete z dnevnim zalogovnikom je zelo ugod-
na, predvsem pa je to prava izbira, če ni prostora za shranjevan-
je peletov.  V tem primeru je polnjenje peletov ročno - ostalo 
kotel naredi sam. 

V seriji Pellevent M sta na voljo zalogovnika dveh različnih 
velikosti, in sicer 150 dm³ in 300 dm³.

Pri seriji Kombipell z dnevnim zalogovnikom je to še toliko 
bolj koristno, sploh če se v prvi vrsti ogreva na polena. Prav 
tako se kotel lahko naknadno nadgradi do sistema Vacu.
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DOZIRANJE · Spiro/Spiro-flex

Spiro/Spiro-flex
udobno

AVTOMATSKO

Pri sistemu z dozirnim vijakom mora biti skladišče peletov 
poleg kotlovnice, tako da se lahko naredi neposredna povezava. 
Doziranje je še posebej učinkovito in udobno in je na voljo v 
dveh različicah: ‚‚Spiro“ je na voljo s klasično trdno transportno 
cevjo (Spiro) ali z gibljivo transportno cevjo (Spiro-fl ex).

Pri različici Spiro ali Spiro-fl ex se peleti preko prožnega in 
zanesljivega podajalnega polža dozirajo direktno do gorilni-
ka. V osnovi sta dozirni sistem in gorilnik pri kotlu Pellevent 
nameščena na desni strani. V seriji Pellevent je na voljo tudi 
izvedba, kjer sta dozirni sistem in gorilnik na levi strani.
Različici Spiro in Spiro-fl ex so na voljo tudi v kombinaciji z 
zalogovnikom peletov iz žakljevine (GEObox*).

* Več informacij lahko najdete na spletni strani proizvajalca,  www.pelletstank.com
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Vacu  DOZIRANJE 

AVTOMATSKO

Sistem Vacu je še posebej primeren, ko je skladišče za pelete 
dlej od kotla ali v drugem prostoru, ali morda zunaj objekta, 
kot npr. podzemni rezervoar (GEOtank)* ali zalogovnik iz tka-
nine (GEObox)*. Sistem Vacu je kompatibilen tudi s sistemom 
Maulwurf*.

Peleti se z navojnim transportnim sistemom s pomočjo sesalne 
turbine transportirajo iz skladišča peletov v zalogovnik kotla  
Pellevent-M Vacu. Izvedba Vacu zagotavlja maksimalno fl eksi-
bilnost in popolno izrabo prostora za shranjevanje.

Vacu
premaga vse ovire

* Več informacij lahko najdete na spletni strani proizvajalca,  www.pelletstank.com ali www.schellinger-kg.de
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