AIRMAX 50

Nagrzewnica powietrza na pellet

OGRZEJ MAGAZYN LUB HALĘ
GORĄCYM POWIETRZEM
www.iwonapellets.pl

AIR MAX 50

Brak
zamarzania
instalacji C.O

Nagrzewnica powietrza na pellet

AIRMAX 50

Brak
wymogu
dozoru UDT

Nagrzewnica powietrza na pellet

System CONNECT WiFi
Sterowanie pracą nagrzewnicy poprzez internet

GORĄCE
POWIETRZE 40-90° C
Wylot gorącego powietrza przygotowany
pod kanały wentylacyjne 300 mm.
Łatwe
czyszczenie
wymiennika
poprzez
otwierane
drzwi.

OSZCZĘDNA

AUTOMATYCZNA

UNIWERSALNA

Najtańszy sposób ogrzewania
budynków przemysłowych
i usługowych.
Brak kosztownych instalacji.

W pełni automatyczne rozpalanie
i wygaszanie pelletu oraz
automatyczne czyszczenie
palnika z popiołu.

Dystrybucja gorącego powietrza
w dowolne miejsce. Możliwość
zastosowania dowolnych
wymiarów zbiornika na pellet.

INTELIGENTNA

SZYBKA

ZINTEGROWANA

Inteligentny sterownik
z termostatem i programatorem.

Błyskawiczne nagrzewanie
hali bez strat ciepła.

Wbudowany wentylator
nadmuchowy gorącego powietrza.

Zbiornik
na pellet
400 litrów

Kanały nadmuchowe gorącego powietrza 40-90° C

OGRZEJ
MAGAZYN
LUB HALĘ
GORĄCYM
POWIETRZEM

Zimne powietrze
Nagrzewnica + zbiornik na pellet

Ogrzewanie powietrzne z zintegorwanym zbiornikiem na pellet 400 litrów

Palnik
z automatycznym
czyszczeniem.
Wybieranie popiołu
raz w miesiącu.
Kanały nadmuchowe gorącego powietrza 40-90° C

Zimne powietrze
Nagrzewnica + zbiornik na pellet

Ogrzewanie powietrzne z zewnętrznym silosem na pellet

ZIMNE
POWIETRZE

do 700 m2

Kontener

(w zależności od izolacji budynku)

Moc: 50 kW

Zewnętrzny silos na pellet z podajnikiem

Mobilność, łatwe
przewożenie
paleciakiem

Wbudowany wentylator
nadmuchowy gorącego
powietrza

Kanały nadmuchowe gorącego powietrza 40-90° C

Zimne powietrze

Ogrzewanie powietrzne z zewnętrznym silosem na pellet oraz konterem na nagrzewnicę

Nagrzewnica
+ zbiornik na pellet

Zewnętrzny silos na pellet z podajnikiem

Systemy transportu i przechowywania pelletu

W ofercie posiadamy m.in.:
•
•
•

silosy zewnętrzne od 2 do 24 ton,
zasilane cysterną lub z big bagów
zbiorniki od 100 kg do 5000 kg
systemy transportu pelletu do nagrzewnicy: za pomocą spirali lub pneumatycznie

Najważniejsze wyróżnienia:

Srebrna nagroda targów
BOIS ENERGIE w Grenoble 2018 r.

Złoty medal targów BUDMA/KOMINKI
w Poznaniu 2016 r. oraz 2017 r.
- wybór konsumentów.

Złoty medal targów
INTERBUD w Łodzi 2017 r.

Producent: Iwona Pellets Sp. z o.o., ul. Konstantynowska 19, 95-070 Aleksandrów Łódzki - Rąbień AB
tel.: +48 607 144 707, +48 607 355 805,+48 609 056 061
www.iwonapellets.pl

