
UUSI NOVA PUUPELLETTIPOLTIN-SARJA 
TEHO 10-50KW

KOTIMAISTA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ LÄMPÖÄ

Tiesitkö? 2kg pellettiä≈1litra öljyä≈10kwh sähköä.

Hyvän maineen saaneet sähkösytytteiset NOVA-pellettipolttimet valmistetaan nyt 
Suomessa.

Polttimen ainutlaatuinen puhallustekniikka (pat.hak nro08396005.4) mahdollistaa 
asennuksen puu-ja pellettikattiloiden lisäksi myös lähes kaikkiin ylipaineöljykatti-
loihin. Polttimen palopään yläpuolella tarvitaan vain 50mm tilaa - näin saadaan mah-
dollisimman suuri tuhkatila. Poltin on satavana manuaalisella (tuhkakola) tai pai-
neilmanuohouksella (kompressori). Polttimessa valittavissa kolme eri tehotoimintoa 
(kesä, talvi ja automaatti), mikä pidentää käyntijaksoja, ja parantaa hyötysuhdetta. 
Uusi syöttöruuviratkaisu annostelee pelletin entistä tarkemmin ja antaa tasaisemman 
palamisen ja paremman hyötysuhteen.

Nova pellettipolttimet valmistetaan korkealuokkaisista raaka-aineista. Polttimen 
palopää valmistetaan markkinoiden parhaasta ruostumattomasta ja tulenkestävästä 
teräksestä. Poltin on palamisarvoiltaan huippuluokkaa ja täyttää pellettipolttimille 
asetetut päästörajat. (SP:n testaama/ Ruotsi) Polttimen virransyöttö voidaan kytkeä 
invertteriin tai aggregaattiin.

Poltin toimitetaan erillisillä pistokeliittimillä varustetulla, seinään asennettavalla, pö-
lyltä suojatulla ohjauskeskuksella.
                

                       

Luotettavaa taloudellista lämpötekniikkaa!



NOVA PELLETIN EDUT

-helppo asentaa: erillinen seinään asennettava ohjauskeskus pistokkeilla
-helppo huoltaa: kätevät salpaliittimet, tuhkakola (automatic-malli),paineilmanuohous (kompressor-
malli)
-toimintavarma: vähän liikkuvia osia (puhallin ja syöttöruuvinmoottori)
-vahva rakenne: ei muoviosia, 4mm palopää ja metallikuori
-pienet päästöt ja hyvä hyötysuhde yli 95% 
-automaattinen tehonsäätö lämmöntarpeen mukaan
-laaja lämpötilansäätöalue (hystereesi) 50-90 ast.
-sopii lähes kaikkiin markkinoilla oleviin keskuslämmityskattiloihin, myös ylipaineöljykattiloihin.
(esim.Jämä Nova ,Jäspi eco lux ja Termax 17
-ohjauskeskuksen laajennusmahdollisuus (päivitys) tarvittaessa
-gsm-hälytysvalmius
-nopea sytytys
-valmistus Suomessa:  nopea varaosapalvelu

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi Kattilan ulkopuoliset mitat Palopään Teho/ Paino/ Muut tiedot
 leveys x korkeus x syvyys halk. x pituus kw kg 
Nova 20 automatic  230x295x335+250  156x220     20 20 Tuhkakolalla
Nova 20 kompressor 230x295x335   156x220 20 20 Vaatii kompressorin
Nova 30 kompressor 230x295x335      156x320      30 21 Vaatii kompressorin
Nova 50 kompressor 230x295x335 156x320   50 21 Vaatii kompressorin

Jännite 230v, 50HZ, tehontarve sytytys 450w, käynti 20-40w               
                                                

LISÄVARUSTEET:
-syöttöruuvi 1,5m-2,0m tai 2,3m-3,0m                                   
-pelletinannostelulaite     
-viikkosiilo 260litr.ja 500litr.   
-paineilmakompressori
-vedontasaaja Tigex
-savukaasulämpömittari
-gsm hälytyskeskus

Rakenne ja mittamuutosvarauksin

        

          
LUOTETTAVAA TALOUDELLISTA LÄMPÖTEKNIIKKAA!
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