
20 30 40

Діапазон потужності (кВт) 9,0 - 22,0 9,0 - 30,0 9,0 - 40,0

Камера завантаження дров (Літри) 170 170 170
Габарити (мм)
A Загальна довжина 1339 1339 1339
A1 Загальна довжина котла з обшивкою 1021 1021 1021
A2 Довжина до середини димової труби 1154 1154 1154
B Ширина 670 670 670
C Висота 1585 1585 1585
D Діаметр димоходу 150 150 150
E Висота дверей завантажувальної камери 305 305 305
F Ширина дверей завантажувальної камери 460 460 460
G Висота до патрубку димоходу 1494 1494 1494
(G) Висота до середини димоходу 1275 1275 1275
H Висота до підключення патрубку подаючої магістралі 1380 1380 1380
I Висота до підключення патрубку зворотньої магістралі 240 240 240
J Мінімальна відстань позаду котла 600 600 600
K Мінімальна відстань попереду котла 600 600 600
L Висота до зливного/заповнювального патрубку 135 135 135

Технічні дані
Вага котла кг 564 564 564
Коефіцієнт корисної дії % >93 >91 >91
min./max. тиск в димоході mbar 0,05/0,20 0,05/0,20 0,05/0,20
робочий тиск котла bar 3,0 3,0 3,0
max. робоча температура °C 90 90 90
Об’єм води Літр 108 108 108
Напруга живлення (В, Гц, A) / Електрична потужність(кВт) 230,50,10/0,1  230,50,10/0,1 230,50,10/0,1

Максимальне навантаження
Температура димових газів °C ~170 ~180 ~190
Масовий потік димових газів кг/с 0,013 0,019 0,025

CO2 Вміст Об. % 15,4 15,4 15,6

Часткове навантаження
Температура димових газів °C ~100 ~100 ~100
Масовий потік димових газів кг/с 0,0064 0,0064 0,0064

CO2 Вміст Об. % 13,54 13,54 13,54

1...Підключення подаючої магістралі  5/4” 

 

3...Запобіжний теплообмінник розхолодження 1/2” 
2...Підключення зворотньої мігістралі 5/4” 

 

4...Дренаж 1/2” 
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ПІРОЛІЗНИЙ КОТЕЛ

технічні дані та характеристики

firestar ECO



Блок управління Lambda
 

• Регулювання процесу горіння
  (за допомогою Лямбда-зонду)
• Нагрів бака-накопичувача
• Підтримання температури
  зворотньої магістралі

 
 

 

 

 
Канал відведення димових
газів при відкритій дверці
завантажувальної камери

 

• Для уникнення виходу диму 
   підчас відкриття дверцят 
   завантажувальної камери, 
   відбувається відведення 
   димових газів за допомогою 
   вентилятора.
 

 
 
  
   
  

 
  
 

Висока енергоефективність
завдяки камері згоряння з 
подвійним завихренням

 

• Революційна технологія 
   камери згоряння з подвійним
   завихренням сприяє
   збільшенню обсягу піролізних
   газів і забезпечує їх краще 
   перемішування з киснем

• Камера згоряння виготовлена
   з вогнетривкого бетону SiC
(стійкий до високих температур)
   немає листових частин

--> немає зносу
--> довгий термін експлуатації
 

 
 

 

 
  

 
  
  

 
  

 
   
   
 

Просте, напівавтоматичне
очищення теплообмінника

 
 

• Стабільно високий коефіцієнт
корисної дії, який досягається
за рахунок очищених
поверхонь теплообмінника,
сприяє зменшенню витрат
палива
• Очищення від сажі і золи
проводиться спереду котла -
немає бічних отворів

 
 

 
  
  
  
 

Важіль для очищення
теплообмінника

Енергоощадне спалювання 
завдяки лямбда-зонду

 

• Завдяки вбудованому лямбда-
   зонду, постійно контролюються 
   кількість кисню в димових газах,
   цей параметр дозволяє оптима-
   льно налаштувати систему на 
   ефективне спалювання та 
   мінімальні емісійні викиди.

• За показами лямбда-зонду 
   коригується параметр: кількість 
   вторинного повітря, що подається 
   до пальника, цим досягаються 
   оптимальні умови спалювання, 
   в тому числі в режимах частко-
   вого навантаження котла.
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