
UNIVERSALA S KETINIAI KATILAI ,,VIADRUS U22 „

SU GRANULI DEGIKLIU „EKOPAL „
Universalūs ketiniai katilai VIADRUS U22 su granulių degikliu, tai efektyvus energetinių problemų sprendimas, 

kadangi kurui naudojamos įvairios medienos,saulėgrąžų ir anglies granulės,sijota anglis, taip pat anglis, mediena, 

medienos briketai,medienos atliekos.Katilai skirti centrinio šildymo sistemoms su priverstine cirkuliacija ir slėgiu 

iki 4 bar. Unikali automatinė kuro padavimo sistema leidžia pasiekti maksimalių ekonominių rezultatų,bei 

komforto jūsų namuose. Degimo kameros forma ir matmenys tokie, kad leidžia pasiekti labai gerą šilumos 

atidavimą bei sudaro galimybę nesikaupti šlakui.Aukštą naudingumą užtikrina šamotiniai įdėklai degimo 

kameroje,veikiantys,kaip katalizatorius.Katilo universalumas leidžia būti nepriklausomam nuo vienos kuro rūšies ir 

kūrenti tuo kuru,kuris tuo metu yra jums patogesnis ar pigesnis.

KATILO PRIVALUMAI

Katilo valdymo bloko meniu lietuvių kalba.

Ketinis(špižinis) ilgaamžis šilumokaitis.

Ketinė(špižinė) ilgaamžė degiklio degimo kamera.

Unikali degiklio konstrukcija,leidžianti neužsikimšti kuro padavimo sistemai.

Didelis naudingumo koeficientas.Didelį naudingumą užtikrina šamotiniai

įdėklai degimo kameroje,veikiantys,kaip katalizatorius.

Galimybė kūrenti automatiniam režime iš talpyklos įvairiomis granulėmis(medžio,saulėgrąžų,durpių ir kt.),sijota 

anglimi, durpių briketų atsijomis,grūdais.

Galimybė antroje degimo kameroje kūrenti malkomis,anglimi,įvairiais briketais rankiniam režime.

Keli automatinio darbo režimai:paprastas,naktinis,ekonominis.

Katlo valymas ir papildymas granulėmis kas 5-10 dienų.

Galimybė pajungti kambario daviklį ir tada katilas dirbs pagal užduotą kambario temperatūrą.

Dviguba apsauga nuo perkaitimo bei avarinio gesinimo apsaugos sistema.

Talpykla gali būti iš kairės ir dešinės pusės.

TECHNINIAI DUOMENYS:                                                                              U22/4          U22/5            U22/6

Katilo galia                                                                                                             6 -22 kW    8-28 kW      10-34 kW

( kūrenant medienos granulėmis ir mediena)

N V K kūrenant granulėmis ir smulkia anglimi                                                     86-89 proc. 87-89 proc. 87-89 proc.

Apšildomas plotas (priklauso nuo namo šiluminės varžos)                                   iki 200 m²  iki 260 m²    iki 330 m²

Granulių talpyklos tūris                                                                                              260 l *        260 l *        260 l *

Vienos granulių talpyklos degimo trukmė                                              4 - 8 paros     4-7 paros   3-6 paros

Vienos degimo kameros darbo trukmė , kurenant malkomis                                 2 – 4 val.    2 – 4 val.     2 – 4 val.

Vienos deg. kameros darbo trukmė , kurenant anglimi(ne iš talpos)                      4 – 8 val.   4 – 8 val.    4 – 8 val.

Vandens tūris katile                                                                                                   36 l.           40 l.             45 l.

Sekcijų skaičius katile                                                                                              4                   5                 6

Didžiausias darbinis slėgis                                                                                        4 bar.            4 bar.         4 bar.

Kamino skersmuo                                                                                                    160 mm      160 mm.        160 mm.

Katilo aukštis                                                                                                           1430 mm     1430 mm       1430 mm

Katilo gylis                                                                                                               760 mm        860 mm         960 mm

Katilo plotis                                                                                                                1200 mm   1200 mm       1200 mm

Atstumas nuo grindų iki dūmtraukio centro                                                             1090 mm    1090 mm      1090 mm

Pajungimo atvamzdžių skersmuo mm                                                                          40               40                40

Svoris                                                                                                                           350 kg.       385 kg.        410 kg.

Akcijinė katilo kaina su PVM ir pristatymu                                                         2370 €.          2470€        2580€

* - galima ir 360 l kuro talpa ,kaina padidėtų - 85 €

U 22/7 (18-44 kW)katilo kaina - 2990 €

U 22/8 (18-50 kW) katilo kaina - 3290 € 


