
 

 

 



   Λειτουργούν τόσο με  πέλλετ  αλλά και με καθαρό ελαιοπυρήνα.
  Θεωρούνται οικολογικές λόγω της χαμηλής εκπομπής ρύπων που παράγουν.

συνεχούς ρύθμισης ( modulation ) που μειώνει τον αριθμό των αναμμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ 
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min / max           
kW
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l

ΔΙΑΣΤΑΣ.         
cm

ΒΑΡΟΣ                   
Kg

ΚΑΤΑΝ. 
ΠΕΛΛΕΤ      

min / max                          
Kg / h

AΠΟΘ. 
ΠΕΛΛΕΤ     
"SILO"                            

kg

IDRO25R
IDROPELLET 

25R 21 - 25 - 63x96x61 200 1,0 / 5,0 42

IDRO25RS
IDROPELLET 

25RS 21 - 25 90 63x130x61 290 1,0 / 5,0 42

TECNO25R
TECNOPELLET 

25R 21- 25 - 78x125x65 215 1,0  / 5,0 110

TECNO25RS
TECNOPELLET 

25RS 21 - 25 90 78x163x69 305 1,0  / 5,0 110

TECNO30R
TECNOPELLET 

30R 26 - 30 - 78x125x65 235 1,2 / 6,0 110

TECNO30RS
TECNOPELLET 

30RS 26 - 30 90 78x163x69 325 1,2 / 6,0 110

FACI ΑΠΌ ΤΟ 1961 - ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                                                                      
IDROPELLET- TECNOPELLET

 Η ιταλική εταιρία  FACI κατασκευάζει μονάδες βιομάζας πάνω από 50 χρόνια (ιδρύθηκε το 
1961).  Η πλούσια εμπειρία σε συνδυασμό με τον διαρκή εκσυγχρονισμό της εταιρίας, την 
καθιστούν πρωτοπόρο  στον τομέα παραγωγής προϊόντων βιομάζας, για θέρμανση και 
παραγωγή ζεστού νερού.

   Οι ατομικές μονάδες βιομάζας IDROPELLET  και TECNOPELLET  ανήκουν στην 
κατηγορία μονάδων υψηλού βαθμού απόδοσης   > 90% . Η οικονομία ως προς το 
πετρέλαιο μπορεί να φθάσει ακόμα και μέχρι  50%.

  Οι  IDROPELLET, λόγω του πρωτοποριακού τους design, μπορούν να τοποθετηθούν σε 
οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο του σπιτιού.

  Οι  TECNOPELLET ,  διαθέτοντας μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης καυσίμου  ("silo") , 
που σημαίνει μικρότερη συχνότητα τροφοδοσίας καυσίμου, λειτουργούν σε λεβητοστάσια.
Οι  IDROPELLET RS  και  TECNOPELLET RS  διαθέτουν boiler αποθήκευσης, που 
εξασφαλίζει την παραγωγή άφθονου ζεστού νερού χρήσης.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  Όλες οι μονάδες είναι εφοδιασμένες με κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα 
ασφαλείας,  δοσομετρική αντλία τροφοδοσίας καυσίμου ,  δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου 
( "silo" ), ψηφιακό πίνακα οργάνων φιλικό στο χρήστη,   προβλέπεται  δε λειτουργία
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