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Пелетни горелки с ръчно

механично почистване 

2506410315

2506410322

2506410316

Тип Диапазон на 
регулиране 

на мощността
(kW)

Номинална 
топлинна 
мощност

(kW)

Ел.
мощност

(W)

Консумация на 
ел. енергия 

при запалване
(А)

5-18

7-25

10-32

18

25

32

4.5

4.5

4.5

+1200<100
+1200<100
+1200<100

 GP 20_B18 hc

 GP 25_B hc

G P 32_B hc

16.9

16.9

17.1

599

599

640

488

488

488

250

250

250

Код Тегло

(kg)

Дължина

(mm)

Височина

(mm)

Ширина

(mm)

+ при старт

 • Управление на вентилатор за димни газове. 

 • Възможност за изгаряне на нискокачествени дървесни пелети с 
високо пепелосъдържание.

 • Стандартно окомплектована с горивоподаващ шнек;

 • Безшумна работа и ниска консумация на електрическа мощност.

 • Автоматична настройка на количеството въздух и гориво 
съобразно избраната от потребителя температура, осигурява висока 
ефективност на съоръжението при минимален разход на гориво.

 • Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.

 • Ръчно механично почистване на скарата на горивната камера 
посредством лостов механизъм без отваряне на котела и без прекъсване 
на работата му; 

 • Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на 
спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и 
електрическа енергия.

 Пелетните горелки от серия GP Bisolid са предназначени да изгарят 
дървесни пелети съгласно стандарт EN 14961-2:2010,  с диаметър Ø 6-8 
mm. GP xx_B hc Могат  са с ръчно самопочистване на горивната камера. 
да бъдат  монтирани към различни водогрейни котли на твърдо гориво. 
Горивото и въздуха се смесват в горелката по контролиран начин и това е 
причината за екологично горене и висока ефективност.

 • Имат интуитивен LCD дисплей за лесна работа със светлинна 
индикация на активните функции; 

 • Пелетните горелки са напълно автоматизирани- запалване, 
следене на пламъка, продухване на горивната камера;

 • Работа със стаен термостат или седмичен програматор.

 • Управление на циркулационна помпа според температурата на 
топлоносителя.

 • Защити от обратен огън  и  замръзване на топлоносителя.
 • Защита на циркулационна помпа от блокиране.

 BISOLID GP_xx_hc>
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