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Προϊόντα για τζάκια – λέβητες στερεών καυσίµων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
και Α̟οδοτική
Λειτουργία!!!

Όλα όσα χρειάζεστε.
Από ένα µόνο προµηθευτή.

Εµπορικός συνεργάτης της

VOLATSAKAS Energy & Aut omatio n

Προϊόν τα & Λύσεις Αυτοµατισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων ● Συστήµατα ∆ιαχείρισης & Εξοικον όµησης Εν έργειας

Τηλέφωνο: 210 8544 914 ● Κινητό: 6940 974 404 ● Email: g.volatsakas@gmail.com

ΑΥΤΟΜΑ ΤΙΣ Μ ΟΙ ΓΙ Α ΕΦΑΡΜ ΟΓΕΣ Σ ΤΕΡΕΩ Ν ΚΑΥΣΙ ΜΩ Ν

για ασφαλή και α̟οδοτική λειτουργία…
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε αποκτήσει, προσφέρουµε στον τοµέα "Εφαρµογές Στερεών
Καυσίµων" αυτοµατισµούς και εξαρτήµατα, για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία στα συστήµατα ξυλοθέρµανσης (ξύλο
& Pellet), καλύπτοντας όλες τις ανάγκες στον τοµέα αυτό, και επιπρόσθετα, παρέχουµε συµβουλές και
προτείνουµε χρήσιµες λύσεις στους επαγγελµατίες του χώρου, για την αρτιότερη λειτουργία και απόδοση ανάλογα µε
τον τύπο της συσκευής καύσης στερεού καυσίµου (τζάκια-καλοριφέρ νερού & λέβητες-σόµπες ξύλου).

Οι γενικές κατηγορίες προϊόντων για εφαρµογές στερεών καυσίµων που ε µπορευόµαστε είναι:
Compact µονάδα θερµικού φορτίου µε ειδική θερµοστατική τρίοδη βάνα φορτίου για εφαρµογές θερµικής
φόρτισης δοχείων θερµότητας (αδράνειας) από τζάκια & λέβητε ς στερε ών καυσίµων προσφέροντας
προστασία από χαµηλές θερµοκρασίες επιστροφής, Τρίοδη θερµοστατική βάνα για τζάκια και λέβητες
ξύλου µε θερµοστατική κεφαλή (περιοχή ρύθµισης 20-70°C) για αποφυγή χαµηλής θερµοκρασίας
επιστροφής, Θερ µική βαλβίδα διπλής ασφάλειας (θερµοκρασίας & πίεσης) για χρήση σε εγκαταστάσεις
στερεών καυσίµων µε κλειστό δοχείο διαστολής, Θερµοστατική βαλβίδα ασφαλείας µε αποµακρυσµένο
αισθητήριο για εκτόνωση (ανακούφιση της θερµοκρασίας) και προστασία από υπερθέρµανση κατά την
λειτουργία (σε περίπτωση υπερβολικής φόρτωσης µε ξύλα) και κυρίως λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος για χρήση σε τζάκια
καλοριφέρ και λέβητες ξύλου µε κλειστό δοχείο διαστολής, Μηχανικός θερµοστάτης ξυλολέβητα µε αλυσίδα ρύθµισης
διαφράγµατος αέρα για τη σωστή καύση του, Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου µε αισθητήριο για τον έλεγχο και διαχωρισµό
συσκευών καύσης στερεών καυσίµων και άλλων µορφών ενέργειας (λέβητας, αντλία θερµότητας), Κολλητοί (brazed) εναλλάκτες
θερµότητας για χρήση σε ενεργειακά τζάκι καλοριφέρ νερού, ∆οχεία αδράνειας (buffer tank) χωρίς εναλλάκτη κατάλληλα για
σύνδε ση µε τζάκια και λέβητες στερεών καυσίµων για παραγωγή και αποθήκευση ζε στού νερού για το σύστηµα θέρµανσης.

STOP σε λέβητες ξύλου & τζάκια χωρίς ρύθµιση της θερµοκρασίας επιστροφής
ΥΨΗΛΗ απόδοση και προστασία µε τις τρίοδες θερµοστατικές βάνες φορτίου που έχουν σχεδιαστεί για εφαρµογές
στερεών καυσίµων προσφέροντας προστασία στο τζάκι/λέβητα/σόµπα από χαµηλές θερµοκρασίες επιστροφής. Η χρήση
της θερµοστατικής αναµεικτικής βαλβίδας σας επιτρέπει να επιλέξετε την ελάχιστη θερµοκρασία επιστροφής (συνήθως
επιλέγονται τιµές 55 έως 65°C ανάλογα µε τον τύπο της συσκευής).
Πώς λειτουργεί: αν το τζάκι καλοριφέρ ( σόµπα ξύλου καλοριφέρ / λέβητας ξύλου) είναι "κρύο" η 3οδη βαλβίδα
λειτουργεί σε φάση by-pass γυρνώντας το νε ρό στο θάλαµο καύσης διασφαλίζοντας σωστή και γρήγορη
προθέρµανση. Όταν η θερµοκρασία του νερού αρχίσει να ξεπερνά την καθορισµένη ε λάχιστη θερµοκρασία
επιστροφής η 3οδη βαλβίδα αρχίζει να αναµιγνύει σταδιακά µε νερό από το κύκλωµα θέρµανσης. Η λειτουργία της
θερµοστατικής βαλβίδας είναι συνεχής ώστε το τζάκι να διατηρεί πάντα την σωστή θερµοκρασία και το κύκλωµα
θέρµανσης να τροφοδοτείτε µε ζεστό νερό.

Πλεονεκτήµατα: γρήγορη θέρµανση στο άναµµα - καλή ποιότητα καύσης µε µείωση της κατανάλωσης αύξηση της απόδοσης λόγω λειτουργίας πάντα στην σωστή θερµοκρασία λειτουργίας.
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για ασφαλή και α̟οδοτική λειτουργία…
Κωδικός

Περιγραφή

Τιµή (€)

Θερµοστατική βαλβίδα
ασφαλείας
(∆ΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

Θερµοστάτης Λεβήτων Στερεών Καυσίµων - Βαλβίδες Ασφαλείας για τζάκια & λέβητες στερεών καυσίµων

TPC
T&P Valve
2303

Θερµοκρασίας και Πίεσης
Συνδέσεις, 3/4" x Cu Ø22mm (25kW)

21,00

Εργοστασιακή ρύθµιση,
πίεσης ανοίγµατος P=3bar
και θερµοκρασία ανοίγµατος T=95°C

SM110
SM110-1/2A
1/2" x 1/2" και 1/2" x 3/4"

Ρύθµιση 2,0 – 2,5 – 3.0bar

SM110
SM110-3/4A
3/4" x 3/4" και 3/4" x 1"

Ρύθµιση 2,0 – 2,5 – 3.0bar

Βαλβίδα ασφαλείας
7,18
για µέγιστη πίεση
Με µεµβράνη, σώµα από ορείχαλκο
σύνδεση θηλυκό - θηλυκό
Tmax 120°C
Μοντέλα για µέγιστη πίεση: 2-2,5-3bar
Σύµφωνο µε την οδηγία PED 97/23/CE

9,64

Θερµοστατική βαλβίδα
ασφαλείας (εκτόνωσης)

TS131 Α
TS131-3/4 A

για προστασία από υπερθέρµανση
Σύνδεση θηλυκό σπείρωµα 3/4"
µε αποµακρυσµένο εµβαπτιζόµενο
αισθητήρ ιο µήκους 1,3m
σε θήκη µε σύνδεση ΑΡΣ.1/2"

58,30

Θερµοκρασία ενεργοποίησης, 95°C
Ισχύς λέβητα, Max 93kW (80.000kcal/h)
Παροχή νερού, 2.800 kg/h
σε ελάχιστη πίεση 1bar

Ρυθµιστής καύσης
(θερµοστάτης µηχανικός)
για λέβητες ξύλου
FR124 Α
FR124-3/ 4 Α

Σύνδεση αρσενικό σπείρωµα 3/4"
µε αλυσίδα σύνδεσης µήκους 1m.

26,90

εύρος ρύθµισης θερµοκρασίας
από 30°C έως 90°C
(Ρύθµιση 115°C)
Σύµφωνο µε την οδηγία PED 97/23/CE

Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. | Τιµοκατάλογος 2012/2013 ver.Bio Products h.10-13
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για ασφαλή και α̟οδοτική λειτουργία…
Κωδικός

Περιγραφή

Τιµή (€)

Τρίοδη θερµοστατική
βαλβίδα (αναµίξεως)

Εναλλάκτες Θερµότητας για ενεργειακά τζάκια – Θερµοστατικές Βαλβίδες Αναµίξεως µε εξισορρόπηση φορτίου

V135B
V135-1 1/4 B

για αποφυγή χαµηλής θερµοκρασίας
επιστροφής

114,17

Σύνδεση θηλυκό σπείρωµα 1 1/4"
Μπρούτζινος κορµός
Tmax 120°C – PN16bar

Θερµοστατική κεφαλή
µε εµβαπτιζόµενο αισθητήριο

T750000
T750120

Το αισθητ ήριο περ ιέχει ενσωµατωµένο
ερµέτο στεγανοποίησης µε µήκος
αισθητηρ ίου 2m.

29,52

εύρος ρύθµισης θερµοκρασίας
από 20°C έως 70°C

EA22
EA 22-20 (3/4")
Ισχύς θέρµανσης 20kW

EA22
EA 22-30 (3/4")
Ισχύς θέρµανσης 35kW

Κολλητοί (brazed)
εναλλάκτες θερµότητας
για εναλλαγή θερµότητας µεταξύ
κυκλωµάτων, ενεργειακά τζάκια.
Σύνδεση αρσενικό σπείρωµα
3/4" οι ΕΑ22 και 1" ο EB31
Πλάκες και συνδέσεις από ανοξείδωτο
χάλυβα (S.S. 316),
κόλληση πλακών µε χαλκό.

165,00

200,00

Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 150°C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar

EB31
EB 31-30 (1")
Ισχύς θέρµανσης 35kW

Εφαρµογή για ενεργειακό τζάκι
Πρω τεύον κύκλωµα: εισ.75°C | εξοδ.55°C
∆ευτερεύον κύκλω µα: εισ.45°C | εξοδ.65°C

215,00

Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. | Τιµοκατάλογος 2012/2013 ver.Bio Products h.10-13
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για ασφαλή και α̟οδοτική λειτουργία…
Παράδειγµα εγκατάστασης κολλητού εναλλάκτη θερµότητας SECESPOL
σε συνδυασµό µε ενεργειακό τζάκι καλοριφέρ ή λέβητα ξύλου µε ανοιχτό δοχε ίο διαστολής

K1

K2

K4

K3

Κανονικά το κύκλωµα µε την υψηλότερη θερµοκρασία ή και πίεση θα πρέπει να συνδέεται µε την αριστερή πλευρά του εναλλάκτη θερµότητας. Για παράδειγµα, σε µία
συνηθισµένη εφαρµογή νερού µε νερό, τα δύο υγρά συνδέονται σε αντίθετη ροή, δηλ. η εισαγωγή θερµού νερού στη θύρα K1, η εξαγωγή στη θύρα K4, η εισαγωγή
κρύου νερού στη θύρα K3 και η εξαγωγή στη θύρα K2. Αυτό συµβαίνει γιατί η δεξιά πλευρά του εναλλάκτη θερµότητας περιέχει ένα κανάλι περισσότερο από την
αριστερή πλευρά και µε αυτόν τον τρόπο το θερµό µέσο περικλείεται στο ψυχρό µέσο προκειµένου να αποφευχθεί η απώλεια θερµότητας.

Συστήµατα Ασφαλείας Λεβήτων ξύλου & pellet

Παραδείγµατα εφαρµογών

Για πώληση σε επαγγελµατίες ισχύουν ειδικές τιµές
(έκπτωση στις τιµές λιανικής που αναγράφονται)
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