© Bronpi Calefacción, S.L. reserva todos os direitos das imagens que aparecem neste documento. Você não pode reproduzir ou distribuir parte ou a totalidade das fotografias e do texto. Tanto a marca como símbolos distintivos são de propriedade exclusiva da empresa. Os infratores serão punidos conforme a lei.

HYDROPLUS-28

28-11

90 l

29,7

26,6-10,7

27,3

92-35

24-5-9,5

26-10

324

93

100

40/80

2,45-6,35

2,7-7

80

150-450

665

1,5

2,5

KIT GPRS/DEP-350/DEP-400

Características
Potência min-max: 28-11kw
Potência&nbsp;com caroço de azeitona min-max: 29,7kw
Potência cedida á água: 26,6-10,7kw
Potência cedida á água com caroço de azeitona: 27,3kw
Rendimento: 92-95 %
Eficiência com caroço de azeitona: 93%
Consumo min-max.: 2,45-6,35 kg/h
Consumo&nbsp;com caroço de azeitona min-max.: 2,7-7kg/h
Consumo de potência: 150-450W
Volume de aquecimento: 665 m3
Volume aquecido com caroço de azeitona: 690m3
Capacidade do depósito: 90 l
Interior metálico
Autonomía (mín-máx): 24-5-9,5h
Autonomía com caroço de azeitona (mín-máx): 26-10h
Peso: 324kg
Diametro saida de fumos: 100cm
Diametro entrada de ar: 80cm
Multifuel
Pressão em funcionamento: 1,5bar
Pressão máxima em funcionamento: 2,5mm
Vaso de expansão fechado : 8 l
Temperatura máxima de serviço: 40/80°C
Válvula de descarga

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão
sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.
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Características
Bomba circuladora
Programador semanal
Acendimento automático
Depósito hermético
Gestão de Aquecimento / AQS
Sistemas de Segurança:S2 Termostáto segurança pellet, Termostáto segurança água, Depresimetro,
Presistato, Valvula de segurança 3 bar
Acessórios compativeis não incluidos: KIT GPRS/DEP-350/DEP-400
Inclui dois queimadores (para pellet e para carroço de azeitona)
Visor na porta da câmara de combustão
Tampa de carga rebatível com sistema pneumático para facilitar a sua abertura e fecho
Purgador automático
Transductor de pressão
Dupla porta dotada de isolamento térmico
Limpeza semiautomática
Display LCD com iluminação para programação e gestão da caldeira
Pés niveladoras regulaveis em altura
Facilidade de acesso para serviços de limpeza e manutenção

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão
sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.
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