
 

 
 

 

ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА PRITY 
 PPB 20, 33, 50 KW 

 

 

 

 

˅  Автоматично запалване и поддържане на работната температура 

˅  Консумирана ел. мощност при запалване : 0,4  W/230V -50HZ 

˅  Междинно почистване чрез обдухване 

˅  Запалване чрез контакт на пелети и запалка 

˅  Вътрешен шнек – възпрепятства обратен огън и избутва напред пепелта и шлаката. 
˅  Външен шнек – L = 1400мм 

˅  Модулираща  - променя мощноста си в зависимост от потреблението на обекта 

˅  Възможност за работа с дървесни пелети ф6-8мм, както и с пелети от слънчоглед. 
˅ Управление на циркулационните помпи на основната инсталация за отопление  и 
бойлера за гореща вода 

˅  Седмично програмиране 

˅  Дигитално табло за управление с дисплей 

˅ Опция за вграждане на WI-FI  модем за дистанционен мониторинг и контрол през 
интернет 

˅  Произход - България 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕЛЕТНАТА  МОДУЛИРАЩА ГОРЕЛКА 

 РРВ20, 33, 50 KW 
 

Пелетната горелка РРВ 20, 33, 50 KW е предназначена за автоматизирано изгаряне 
на пелети. 

Използва се за отопление на жилищни и други сгради, за които е необходимо 
мощност до 50 KW. Целият цикъл по запалване, поддържане на определената 
температура, почистване и гасене е автоматичен. Запалването се осъществява чрез 
контактен нагревател, които се обдухва с въздух и се допира до пелетите. Горелката 
автоматично променя мощността си в диапазон от 6 до 50KW като следи и поддържа 
зададената температура на водата в котела. Има  и още една мощност, която е 
пренебрежимо малка и служи за поддържане на огъня.  



За нормалната и безпроблемна работа на горелката е необходимо само периодично 
зареждане на бункера с пелети и почистване на отделената пепел в зоната пред 
горивната камера в котела. 

 Горелката има периодично почистване чрез обдухване, като се регулира силата на 
обдухването така че да не издухва неизгорелите пелети. 

Горелката е самопочистваща. Не се прекъсва горивнич процес. Без проблем 
горелката работи и с нискокачествени пелети, с повишено отделяне на пепел.  

Горелката разполага с многократни програмируеми таймера за включване/ 
изключване на горелката в денонощие. 

При изработката на горелката са ползвани само качествени материали и 
компоненти. Мотор – редуктори, запалител – Italy, Вентилатор – Romania , електроника - 
BG. Горивната глава е направена от жароустойчива черна стомана и опция 
жароустойчива хромникелова стомана – AISI 310/1150 градуса. 

Горелката се монтира на котел PRITY MA18, GA26, GA33, SLB ,LB, LB50 серия NEW 

LINE, камини WDW24 и WDW29 . Горелката може да се монтира на стари изделия от 
посочените модели произвеждани от фирмата след 2005 г. като се предоставя към нея 
нова врата комплект без заварени панти. 

Управление на циркулационните помпи на основната инсталация за отопление и 
бойлер за гореща вода. 

Лесна  и интуитивна настройка на всички параметри, свързани с управление процеса 
на горене. 

Поддръжка на дата и час с възможност за програмиране на многократни периоди в 
денонощието, в което горелката да работи. 

Пълна самодиагностика на хардуера и датчиците. При регистриран проблем се 
извежда кратко съобщение за причината и ако е необходимо, автоматично се променя 
режима на работа. 

Възможност за задаване на автоматично почистване най-малко през 1 час, ако е 
необходимо. 

Възможност за вграждане на WI-FI модем  за дистанционен мониторинг и контрол 
през Интернет. 

Възможност за работа с настроени профила за различни горива. 
Автоматично изключване при възникнал проблем  - проблем с датчици, 

задръстване, изчерпване на горивото или обратен огъм в шнека. 
Подаване на вторичен въздух във вътрешния шнек на горелката, възпрепятствящ 

ефекта „обратен” огън. 
 Студен корпус и тубус на горелката при процеса на работа. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Топлинна мощност: 4 -50 KW 

Гориво пелети : 6 и 8 mm 

Запалване нагревател: 250 W 

Ел. захранване : монофазно 220V 

Консумация на ел.енергия в работен режим: 15-50W/h 

Консумация на ел. енергия в Standby: 2 W/h 

Тегло : 25 kg 

Габаритни размери: В х Н х L, mm 

 

 



Размери на горелката 

частта извън котела: 350/293/575мм 

Размери на горивната камера 

частта вътре в котела: 436/432/389мм 

Минимален размер на вратата на котела 370х210мм Минимален размер на панела на 
котела 230х180 мм, за да се монтира горелката. 
Минимални размери на горивната камера на котела за безпроблемна работа на 

горелката: 300/350/600 мм. 

 
 

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ 

 

ЦЕНА : PPB20 – 1800 лв. 
            PPB33 – 1990 лв. 
          PPB50 – 2100 лв.  

Цена на опция жароустойчива хромникелова стомана – AISI 310/1150 градуса. 
      PPB20 – 110 лв. 
    PPB33 – 110 лв. 
  PPB50 – 140 лв.  

 

 

В ЦЕНАТА Е ВКЛЮЧЕНА МОНТАЖ И ДВЕ ГОДИШНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА ГОРЕЛКАТА. 
ГАРАНЦИЯ ЗАПАЛИТЕЛ – ЕДНА ГОДИНА 

 

НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! 
 

НАПРАВИ СВОЯТА ЗАЯВКА СЕГА 

 

ИЛИ ПОЗВЪНИ НА  0879/990 542 


