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€2500 ISDE SUBSIDIE!€2500 ISDE SUBSIDIE!€2500 ISDE SUBSIDIE!

HIGH QUALITY PELLET SYSTEMS 
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C ALEDONIA  PELLETKETELS:  BETROUWBA AR  -  DEGELIJK  -  VEELZIJDIGC ALEDONIA  PELLETKETELS:  BETROUWBA AR  -  DEGELIJK  -  VEELZIJDIGC ALEDONIA  PELLETKETELS:  BETROUWBA AR  -  DEGELIJK  -  VEELZIJDIG ADLERADLER®

· ruime geïntegreerde pelletbunker met niveaucontrolevenster  · ruime geïntegreerde pelletbunker met niveaucontrolevenster  · ruime geïntegreerde pelletbunker met niveaucontrolevenster  

· LCD display met uitgebreide regelmogelijkheden en internet-optie· LCD display met uitgebreide regelmogelijkheden en internet-optie· LCD display met uitgebreide regelmogelijkheden en internet-optie

· eenvoudig te combineren met (wp-/zonne-)boiler of buffervat· eenvoudig te combineren met (wp-/zonne-)boiler of buffervat· eenvoudig te combineren met (wp-/zonne-)boiler of buffervat

· efficiënte, zelfreinigende warmtewisselaar· efficiënte, zelfreinigende warmtewisselaar· efficiënte, zelfreinigende warmtewisselaar

· ronde, zelfreinigende branderbak van hoogwaardig RVS-INOX· ronde, zelfreinigende branderbak van hoogwaardig RVS-INOX· ronde, zelfreinigende branderbak van hoogwaardig RVS-INOX

· keramische ontsteker voor een lange levensduur· keramische ontsteker voor een lange levensduur· keramische ontsteker voor een lange levensduur

· eenvoudige toegang tot electromechanica via serviceluik· eenvoudige toegang tot electromechanica via serviceluik· eenvoudige toegang tot electromechanica via serviceluik

· makkelijk te plaatsen door de compacte afmetingen· makkelijk te plaatsen door de compacte afmetingen· makkelijk te plaatsen door de compacte afmetingen

A dler Caledon ia type: 15 20 26 32 44 

V erm ogen (nom inaal) kW 14,2 19,2 26,0 31,9 43,4 

V erm ogen (m inim um ) kW 4,5 5,7 7 ,8 10,2 13,5 

Rendem ent (nom inaal) % 91,2 88,8 89 89,1 89,3 

Rookgastem p. (@ nom ) 
o
C 116 119 125 124 113 

Rookgastem p. (@ m in) 
o
C

 
84 73 80 90 79 

G ew icht kg 160 165 185 225 250 

W aterinhou d lt 44 40 45 70 76 

Pelletreservo ir capacite it kg 50 65 100 115 

lt 80 100 155 180 

M inim ale trek rookkanaal Pa 8-10 10-12 12-15 

Aansluiting aanvoer/retour DN D N 25: 1/1 (buiten draad) 

Aansluiting vul/aftap D N D N 15: 1/2 (buiten draad) 

H oogte                         m m 1365 1490 1620 1670 

Breedte                          m m 730 850 900 

D iepte                             m m 520 570 620 

D iam eter rookgasafvoer             m m 80 100 120 

E lektrisch e aansluiting V /hz 230V  / 50H z 

E lektrisch verbru ik (w erk) W 125 

E lektrisch verbru ik (ontst) W 300 

Prijs X-versie  (excl. BTW )  €3410 €3685 €3960 €4290 €4730 

ISD E apparaatn um m er  KA11300 n.v.t. n .v.t. KA11302 KA11303 

 

INFO@ADLERPELLET.NL  ·  TEL.: +31 43 851 8600
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