
Tam otomatik pelet brülörü PV20a/ PV30a
- Kullanımı kolay, emniyetli, ekonomik ve sessiz pelet brülörleri

Tam otomatik PVa pelet brülörleri küçük ve orta boyutlu evleri ısıtmak için dizayn edilmiştir. 
Brülörü bir kazana monte etmek için normal sıvı yakıt brülör flanşı kullanılır, bu nedenle PVa 
brülörü sıvı yakıtlı ısınmayı, peletle ısınmaya değiştirmenin planlandığı evler için de en iyi 
çözümdür. PVa brülörün benzersiz elektrik ateşlemesi, otomatik çalışması ve aydınlatıcı ekranı 
bu brülörü bütün yıl boyunca kullanmayı kolaylaştırır ve konforlu yapar. Yakıt kalitesine bağlı 
olarak, brülör yaklaşık haftada bir bakıma ihtiyaç duyar.

1. Ekran 
2. Düğme
3. Yedek batarya
4. Sıvı yakıtlı brülöre
uyumlu fişler

5. Yakıt seviye sensörü
6. Emniyet termostatı
7. Alev sensörü
8. Dahili besleme 
helezon motoru

9. Yakıcı
10. Dahili besleme helezonu 
11. Yanma hücresi
12. Ocak (ızgara)

Pelltech OÜ 2005 yılından beri pelet brülörü alanında çalışmaktadır 
ve bugün Baltık ülkeleri içinde en büyük pelet brülörü üreticisidir. 
Pelltech deneyimli mühendisleri ile 20 kW dan 1 MW kapasite 
aralığında pelet brülörleri üretmektedir. 

Ağaç peletleri biyokütle ürünleridir, talaştan yapılmış doğal, çevre 
dostu, yenilenebilir yakıt kaynağıdır. Yanmadan oluşan karbondiok-
sit miktarı ağaç büyürken kullandığı miktara eşittir.
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PVa BRÜLÖR ÖZELLİKLERİ

Yanma kalitesi
- Bir noktadan ateşleme: ateşleme için daha az  güç gerektirir,az duman çıkartır,ateşleme daha 
hızlıdır.
- Dahili helezon ile yükleme: yanma odasına değişmeyen(kararlı,sabit) yakıt taşır ve kararlı yanma 
sağlar.
- Hava dağılımı: tüm güç seviyelerinde,birincil ve ikincil hava en uygun şekilde dağılmaktadır.
- Daha hassas hava kontrolü: fan hızları kontrolü ile sağlanmaktadır.
- Akıllı yönetim: brülör sıcaklık ihtiyacına göre uygun çıkış güç seviyesi seçer.
- Sıcak bir yanma odası: kullanımı tam yanma,küçük emisyonlar ve yüksek verim sağlar.

Emniyet
Geri yanmaya karşı koruma:
- Emniyet termostatlıdır
- Bekleme modunda dahili helezon periyodik çalışmaktadır.
- Erime hortumu
- Pil şarj aygıtı güç kesilmelerinde geri yanmayı önlemek için brülörün bir süre daha çalışmasını 
sağlar.
- Baca çekiş olmaması durumunda veya brülör tıkanmasında brülör kendini kapatır.
- Hata çıkış rölesi: brülör arızasında harici cihazlara (siren, lamba, bilgisayar) sinyal gönderir.

Kullanıcı dostu
- Arayüz: brülör anlık aktivite hakkında açık bilgi verir ve alet edevat parametrelerini ekranda 
gösterir.
- Sıvı yakıt brülörleri ile uyumluluk: brülörler montaj ve elektrik bağlantı olarak sıvı yakıt brülörleri 
ile uyumludur.
- Yakıt seviye kontrolü: dahili yakıt miktarının dozajı nedeni ile harici helezonun beslemesini ölçer 
veya brülör yakıtsız kaldığında helezonu çalıştırır.
- Arıza sırasında veya yakıt bittiğinde sms mesajı gönderen kazan sıcaklık sensörü ve GSM 
modemi eklemek mümkündür.
- Kazan sıcaklık sensörü eklemek mümkündür.
- Monte edilmiş brülör az yer kaplar ve kazan kapağını açmak kolaydır.

   PV 20a   PV 30a
Kapasite:   10 – 20 kW   14- 30 kW 
Güç seviyeleri:  6   6
Yakıt:     Ağaç pelletler 6-8 mm
Ateşleme:   Electrical 500W  Electrical 500W 
Güç:   230V, 3A   230V, 3A
Ortalama güç sarfiyatı:  25-40W   25-40W
Bekleme modunda güç 
sarfiyatı:   3 W   3W
Kül çıkartma:  Manuel   Manuel
Ses seviyesi:  58 dB   58 dB
Lambda – λ:  1,3 - 1,6   1,3 - 1,6
CO:   < 100 ppm  < 100 ppm

Boyutlar:
Uzunluk:   540 mm    570 mm
Genişlik:   220 mm    230 mm 
Yükseklik:  240 mm   240 mm
Ağırlık:   11,5 kg   12,5 kg
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