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Kocioł TAURUS BAWÓŁ 16 kW
Cena :
Tryb katalogu
Nr katalogowy : 8828
Producent : Taurus
Średnia ocena :

 
 

Kocioł grzewczy z górnym spalaniem na drewno, biomasę i węgiel.

Wielopaliwowy - kocioł spala wszelkie rodzaje paliwa. Paliwem podstawowym jest węgiel. Kocioł również dobrze spala odsiewane miały węglowe, flot, drewno,
słomę, trociny oraz chrust.

Sprawność ~ 76% zależna od zastosowanego opału.

Zwarta i niska budowa - pozwala na instalację w ciasnych (niewysokich) kotłowniach.
Ruszta wodne nie wymagające wymiany w całym okresie eksploatacji.

Wygoda użytkowania - duże drzwiczki zasypowe oraz obszerna komora paleniska pozwala na spalanie nawet większych klocków drewna. Zasyp węglem
umożliwia wielogodzinną pracę bez konieczności dokładania paliwa.

Sterowany elektronicznie z wentylatorem nadmuchowym o płynnej regulacji wydajności, co pozwala dostosować ilość podawanego powietrza do rodzaju paliwa.

Kocioł wyposażony jest w blokadę ciągu kominowego.

Dobry kocioł do spalania drewna!

Producent udziela 5 lat gwarancji na szczelność połączeń spawanych (zgodnie z wymogami karty gwarancyjnej). 2 lata gwarancji na pozostałe elementy kotła.

Tabela informacyjna:
moc cieplna kW 16 20 25 35 50 70
pow. grzewcza m2 1,6 2,1 2,7 3,9 5,3 6,4
szerokość mm 650 650 750 750 850 1000
głębokość mm 1300 1400 1450 1570 1620 1700
wysokość mm 870 930 930 1020 1020 1120
średnica czopucha [fi] mm 160 160 200 200 250 250
głębokość wentylatora (od obrysu kotła) mm 100 100 100 100 100 100
wysokość nóżek mm 100 100 100 100 100 100
masa kotła kg 280 330 370 490 570 620
pojemność wodna litr 60 75 95 135 180 210
drzwiczki zasypowe szer*wys mm 320*200 300*300 400*300 400*300 400*300 400*300
wymagany ciąg spalin Pa 15 - 30 15 - 30 15 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30
średnica przyłącza cal 5/4" 5/4" 5/4" 2" 2" 2"
zasyp paliwa litr do 45 do 60 do 80 do 135 do 200 do 250
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