
MADERA

L.p. Parametry techniczne       J.m. Dane
Madera 20

1 Nominalna moc kotła kW 6-20
2 Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,1 
3 Pojemność wodna kotła l 54
4 Wielkość powierzchni ogrzewanej m2  < 210
5 Sprawność % 82
6 Pojemność komory załadunkowej l 80
7 Stałopalność przy mocy nominalnej h < 70
8 Maksymalna temperatura zasilania °C 85
9 Minimana temperatura powrotu °C 55

10 Maksymalne dop. ciśnienie robocze MPa 0,15
11 Ciśnienie próbne MPa 0,3
12 Wymagany ciąg spalin Pa >26
13 Przekrój otworu kominowego min. cm2 195
14 Minimalna wysokość komina m 7
15 Średnica czopucha    mm 178
16 Masa kotła (+/- 5%) kg 294
17 Średnica króćca zasilania i powrotu G 1 1/2”
18 Średnica króćca spustowego G 1/2”
19 Zasilanie V/Hz -
20 Pobór mocy W -
21 Wymiary max : wys./szer./gł. cm 138,8 x 46 x 85,6

parametry techniczne :

Sterownik TECH ST-28
sterowanie pompą CO i CWU, możliwość 
podłączenia regulatora pokojowego
Wentylator RV14 RT

miarkownik ciągu
sterowanie pompą CO i CWU, możliwość 
podłączenia regulatora pokojowego

miarkownik ciągu

PALIWO PODSTAWOWE: drewno, 
drewno kawałkowe do 0,5m
PALIWO ZASTĘPCZE: brykiet drzewny, zrębki drewna, węgiel

Kocioł Madera to wyrób przystosowany dla osób, które za paliwo podstawowe chcą używać drewna kawałkowego. Konstrukcja 
tego kotła spełnia te wymagania, ponieważ posiada dużą komorę spalania. Kawałki polan mogą dochodzić do 500 mm. Aby 
bez problemów można było umieszczać opał w palenisku zostały zastosowane szerokie i wysokie drzwiczki zasypowe. W kotle zo-
stały zastosowane poziome półki wodne, uzyskując tym trzy ciągowy obieg spalin. Taki układ półek posiada jeszcze jedną zaletę 
a mianowicie wygodne czyszczenie kotła, które odbywa się wyłącznie od przodu przez drzwiczki wyczystce, następnie zasypowe, 
aż do popielnikowych. Sterowanie kotła odbywa się za pomocą klapki, która jest umieszczona w drzwiczkach popielnikowych. 
Można nią sterować śrubą regulacyjną bądź za pomocą miarkownika ciągu, który montuje się do przystosowanego króćca na 
górze kotła. Wyjście czopucha z kotła pod kątem 45 stopni umożliwia podłączenie za pośrednictwem kolana 45 stopni do przyłą- 
cza kominowego z tyłu kotła lub od góry.

  cechy szczególne:

- Duża komora spalania
- Duże drzwi zasypowe
- Ręczna regulacja procesu spalania
- Opcjonalnie regulacja procesu spalania za 
   pomocą miarkownika ciągu lub zestawu
   nadmuchowego (wentylator + sterownik)*
- Wykonany z atestowanej stali kotłowej 
- Drzwiczki kotła wykonane z żeliwa
- Ruszt wodny maksymalnie zagęszczony
- Łatwy sposób czyszczenia kotła 
- Wyjście czopucha z kotła pod kątem 45 stopni

* opcjonalne wyposażenie płatne, dostępne na życzenie klienta


