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CAZAN FONTA COMBUSTIBIL
SOLID FERROLI

Mobil: 0727-782 617
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PUTERE TERMICA (KW)
16,1
20
24
28

PRET (RON FARA TVA)
2726
2988
3272
3728

ARZATOR PELETI
2519
KIT TRANSFORMARE PENTRU
239
FUNCTIONARE PE PELETI DE RUMEGUS
BUNCAR PELETI 140 KG-optional
597
Exemplu de calcul: - un sistem de 20 KW (care asigura necesarul de caldura pentru o cladire de 100-150 mp in functie
de gradul de izolare) cazan+arzator+kit transformare = 2988+2519+239=5746 RON fara TVA

Pret peleti (punga 15kg) – 2,93 Euro fara TVA
La orice cazan achizionat de la noi asiguram furnizarea peletilor pe
toata durata anului, indiferent de cantitate
-

Cea mai economica si comoda metoda de incalzire (mai ieftina decat incalzirea pe gaze si pe lemne)
Autonomie pana la 7 zile – buncarul se incarca cu peleti o data maxim de 2 ori pe saptamana!
Complet automatizata (aprindere electronica, alimentare automata cu peleti, programare pe zile,
afisaj electronic)
Transport gratuit !!!
Centrala se poate folosi si pe combustibil solid (lemn, brichete, etc)
Randament foarte ridicat (ardere aproape completa – foarte putina cenusa)
Cenusa rezultata este un foarte bun ingrasamant natural !!!
Garantie 3 ani

CE SUNT PELEŢII DIN LEMN?
Peleti din lemn sunt deseuri lemnoase, deshidratate si comprimate pana la dublul densitatii energetice a lemnului verde. In plus fata de
densitatea marita, peletul are o putere calorica mai mare, costuri mai mici de transport, o logistica imbunatatita de stocare si utilizare
automatizata. In esenta, peletul de lemn devine un inlocuitor viabil pentru diversii combustibili fosili ( gazul natural, petrolul, carbunii) sau
pentru lemnul de foc.
CARACTERISTICI TEHNICE
Diametrul 4 – 10 mm.
Lungime <50 mm
Greutate in vrac ~650 kg/mc
Densitate volumetrica >1200 kg/mc
Umiditate <8%
Cenusa <1.5%
Putere calorica 16,9 – 19,5 MJ/kg sau ~4500 kcal/kg
AVANTAJELE PELETILOR DE LEMN
Peletii de lemn reprezinta un combustibil solid, ecologic, provenit dintr-o sursa reinnoibila si sustenabila, folosit pentru producerea
caldurii si a energiei, produs 100% din fibre de lemn.

•

Este standardizat la nivel mondial.

•

Peletii sunt neutrii din punct de vedere al emisiilor de carbon. La ardere, acestia emit aceiasi cantitate de dioxid de carbon care a
fost absorbita de padure in timpul cresterii.

•

Peletii din lemn ard aproape fara emisie de fum.

•

In gazele de ardere praful este alcalin.

•

Au un continut scazut de metal, iar sulfurile sunt aproape inexistente.

•

Cenusa, bogata in minerale, poate fi folosita cu succes drept ingrasamant natural.

•

Peletii costa mai putin decat combustibilii fosili. Pretul peletilor este mult mai stabil decat cel mereu
crescator al combustibililor fosili.

•

Peletii sunt produsi in Romania, a doua tara din Europa de Est dupa Polonia ca si potential energetic al biomasei.

•

Prin cresterea independentei energetice a Romaniei se micsoreaza efortul financiar al importurilor si se creaza locuri de munca in
tara.atat in domeniul de profil cat si in industriile adiacente (transporturi, prelucrarea lemnului, fabricarea centralelor etc).

•

Este o sursă de energie modernă, curată, ieftină. Producerea peletilor are ca rezultat utilizarea deşeurilor, astfel mediul se curăţă
de materiale poluante pentru sol şi pentru aspectul general al naturii.

•

Peleti sunt folositi pentru producerea caldurii si apei calde menajere in sobe si centrale cu puteri cuprinse intre 7 si 50 KW.
Suedia a consumat 140.000 tone peleti in anul 2001. În ultimii ani, trecerea la consumul de peleţi pentru încălzirea locuinţelor, a
crescut vertiginos la nivel mondial. Numai în Suedia creşterea în anul 2007 a fost de 42%. Consumul Suediei a crescut de peste
8 ori intre anii 2001 si 2007.

•

Peletii sunt considerati inlocuitori ai gazelor naturale. Din comparatia celor doua tipuri de incalzire
rezulta urmatoarele: peletii sunt mai ieftini cu 20-25% fata de gazul natural, nu prezinta pericol de
explozie, se utilizeaza cu acelasi confort.

•

Facand aceiasi comparatie cu lemnul de foc, rezulta faptul ca peletii sunt mai eficienti din punct de
vedere al randamentului de ardere, puterii calorice, confortului si sigurantei in utilizare.

•

Este un combustibil “curat” pentru mediu.

•

Peleţii se ambalează în saci de 15 kg

•

Necesita spatiu de depozitare de 1,2 mp pentru 1000 kg peleti !!!

