
 

 

 

Пелетни горелки Bisolid 

Пелетните горелки Bisolid GP са предназначени за изгаряне на дървесни пелети ф6 и 

ф8. Горелките са снабдени със цифров контролер. Пълна информация за работата на 

горелката може да получите от вградения LCD дисплей. Изключително лесно и 

достъпно меню за работа и настройка на параметрите на горелката. Горелките от серия 

Bisolid са високоефективни и екологични, с възможност за управление чрез 

дистанционни термостати, интернет терморегулатори и др. Предназначени са за 

отопление на обекти с необходима топлинна мощност от 5 до 32kW.  

 

ПРЕДИМСТВА: 

 •Пелетните горелки са напълно автоматизирани - запалване, следене на пламъка, 

спиране на горивния процес по специален алгоритъм, включващ продухване, което 

осигурява почистване на горивната камера и лесно и безопасно запалване; 

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

функции; 

 •Новото по-съвършено управление на горивния процес, изразено в спрегнато 

модулиране на горивото и въздуха, осигурява висока ефективност на съоръжението и 

като резултат икономия на гориво; 

 •Управлението осигурява запалване и стартиране на горелката при максимална 

мощност, за бързо достигане на желаните параметри, след което започва същинското 

модулиране (при горелките със степенно регулиране, за да се постигне този ефект е 

необходима ръчна намеса); 

 •Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя. 

 •Безшумна работа и ниска консумация на електрическа мощност. 

 •Защити от обратен огън  и  замръзване на топлоносителя. 

 •Защита на циркулационна помпа от блокиране. 

 



 

 

 •Работа със стаен термостат или седмичен програматор. 

•Стандартно окомплектована с горивоподаващ шнек; 

 • Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който решава проблема с 

тягата на комина и гарантира безопасна работа на съоръжението; 

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

 
 

 

Цени:  Пелетна горелка Bisolid 18 kW– 1290 лв.с вкл.ДДС 

  Пелетна горелка Bisolid 25 kW – 1340 лв с вкл.ДДС 

  Пелетна горелка Bisolid; 32 kW – 1390 лв с вкл.ДДС 

 

Пелетни горелки със система за почистване 

  Пелетна горелка Bisolid 18 kW– 1370 лв.с вкл.ДДС 

  Пелетна горелка Bisolid 25 kW – 1410 лв с вкл.ДДС 

  Пелетна горелка Bisolid; 32 kW – 1460 лв с вкл.ДДС 

 


