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Опалювальний котел Biodom 27
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Екологічне опалення,
що забезпечує комфорт
і економію

visagroup.com.ua

BIODOM 27
BIODOM 27 - АВТОМАТИЧНІ ПЕЛЕТНІ КОТЛИ ЗІ СЛОВЕНІЇ.
ЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЄВРОПИ ВІДТЕПЕР І В УКРАЇНІ!
BIODOM – це котел з автоматичним налаштуванням
роботи при першому включенні.
Останнім часом все більш актуальним стає питання
економії та оптимізації системи опалення.
Враховуючи високі ціни на газ та електрику
встановлення пелетного котла – це найкраще та
економічно вигідне рішення.
Автоматичний котел BIODOM
стане надійним
джерелом тепла та комфорту. Котел працює в
автоматичному режимі, його легко запрограмувати в
залежності від потреб на комфортні та економні
температурні режими роботи, завдяки тижневому
программатору. Паливо
подається автоматично з
бункеру, достатньо лиш раз в декілька днів
поповнювати камеру з пелетами (залежно від режиму
роботи котла).
Встановлення котла не потребує додаткових змін в
конструкції будинку, димохід виводиться в стіну і не
потребує додаткової ізоляції так як температура
вихідних газів 110*С.
Пелетний котел це екологічно чистий та зручний
варіант для сучасних систем опалення.
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Переваги
• Турбований пелетний котел з вмонтованим
бункером на 180кг пелет.
• Високий КПД – 92%.
• Низька температура вихідних газів – 110оС.
• Можливе підключення як в традиційний
димохід так і «монтаж в стіну».
• Автоматичне відновлення роботи котла після
зникнення напруги.
• Автоматичне розпізнавання якості пелет та
підбір потрібної програми для ефективної роботи
котла завдяки технології BIOLOGIK.
• Автоматизований контроль роботи усіх систем,
контроль безпеки.
• Зручний монтаж, можливість установки в
існуючу систему як резервний котел.
• Можлива робота з погодозалежною
автоматикою у багатоконтурній системі опалення,
а також в каскаді.
• Модуляція потужності в залежності від
необхідної продуктивності -економія пелет.
• Зручне сервісне обслуговування завдяки
спеціалізованому програмному забезпеченню.
• Конструктивні особливості котла
унеможливлюють займання пелет в бункері.
• Гарантія на котел 5 років, на автоматику та
комплектуючі - 2 роки.
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Технічні характеристики
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ВІСА-Груп-Україна
03026, Україна, м. Київ,
вул. Пирогівський шлях, 94-96
Тел.: (044) 207-44-44
Факс: (044) 207-44-45
E-mail: info@visagroup.com.ua
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опалювальна площа
80-450 м²
теплова потужність
30,8 кВт
ККД
більше 92%
діаметр труби вихідних газів
Ø80
об’єм води в котлі
74 л
електроживлення
230V 50Hz
обсяг резервуара для пелет
180 кг
витрата пелет
мін: 1,9 кг/год; ном: 6,8 кг/год
розміри (см)
140х91х66
вага
240 кг

ВІСА-Груп-Харків
61140, Україна, м. Харків,
вул. Чугуївська, 78
Тел.: (057) 719-53-00
Факс: (057) 719-54-00
E-mail: visa-kharkov@ukr.net

ВІСА-Груп-Одеса
65104, Україна, м. Одеса,
вул. Ільфа та Петрова, 20, оф. 35
Тел.: (048) 749-12-14
Факс: (048) 749-12-15
E-mail: odesa-info@visagroup.com.ua

