KEDEL

PELLUX COMPACT TOUCH
3-12 KW

Energieffektivitetsklasse

PILLEFYR
Denne kedel er designet til at brænde
træpiller til opvarmning af huse og
mindre boliger. Et stående konvektionssystem og automatisk rensning letter
rengøringen og giver en høj og jævn
virkningsgrad. En veldimensioneret
askeskuffe letter rengøring. Brænderen
er forsynet med automatisk forbrænd-

ingssystem. Kedlens styresystem sørger
for tilførsel af brændsel og brænderens
drift. Takket være det fleksible design, er
det muligt at udvide styringen.

Funktioner i Pellux Compact
Kedlen giver mulighed for tilslutning af
en ekstern varmtvandsbeholder og en

ekstern cirkulationspumpe til varmtvandsbeholder.
Systemet kan udvides op til 4 varmekredse, herunder 1 kredsløb til varmt
brugsvand, ligesom en buffertank kan
fungere med kedlen. Enkel og nem
rengøring af kedlen.

TEKNISKE DATA
Komfort gennem fleksibilitet

Mål og komponentplacering

Vi bestræber os altid på at optimere
hvert enkelt produkt der bærer
Vølund navnet. Samtidig fokuserer
vi på at produkterne har fleksible
tilslutningsmuligheder.
På den måde kan vi tilbyde dig en
bred vifte af smarte og yderst
effektive produkter, der kan varme
og levere varmt vand til dit hjem.

Standardudstyr
4 varmekredse, herunder 1 kredsløb
til varmt brugsvand, eller med en
buffertank.

Tekniske specifikationer
Pellux Compact

K-PAA 12

Effekt

kW

12

Vægt

kg

185

Vand kapacitet

liter

70

Kedelvand effekt

%

90 – 92

Maks. temperatur

°C

85

Retur temperatur min. (v/ kedelvand indgang)

°C

55

Røg temperatur

°C

65 – 150

Støjniveau

dB

48

Renserør, diameter

mm

Ø127

Kedel

mm

450 / 950 / 1174

Setup med magasin

mm

900 / 950 / 1174

Tryk maks.

MPa / bar

Skorstens dimensioner

mm

0.25 / 2.5
160 x 160 / Ø160

Skorstens højde min.

m

6

Strøm

V

1/N/PE 230 V, 50 Hz

Kapslingskasse

IP21

Strømforbrug i standby mode

W

13

Strømforbrug ved gennemsnitlig/lav indstilling

W

40 / 20

Scan og læs mere

Vølund tager forbehold for eventuelle faktuelle fejl og trykfejl i denne brochure. 16-17

