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ÊÎÒÅË КОМБИНИРАН ÍÀ ÒÂÚÐÄÎ ÃÎÐÈÂÎ И ПЕЛЕТИ

20 години доверие в опита и професионализма!

ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС, МОНТАЖ
ПЪЛНА ИНЖЕНЕРИНГОВА 

ДЕЙНОСТ

kW 
Котлите                      са производство на “ЛАКАЛ” ЕООД - гр. Пловдив, а пелетните горелки са тип „SUN P7” – производство 
на италианската фирма FERROLI. Котлите са предназначени за отопление на жилищни или вилни сгради, 
административни или прозводствени помещения с отопляем обем до 800м?. Могат да работят на дърва, въглища или 
пелети при максимална работна температура на водата 85-90°С.

  При гориво дърва или въглища, котелът се използва с монтирана заглушка  
на фланеца на долната предна вратичка, както е показано на снимката. 
Горивната камера е с голям обем и гарантира по-дълга работа при 
еднократно зареждане с въглища. В долната част на камерата е разположена 
водна скара от профилирани тръби с триъгълно сечение и водно охлаждане, 
което е гаранция за по-голяма нагревна повърхност и по-дълъг живот на 
скарата. Дебелината на ламарината на вътрешната стена на водната риза е 
5мм, а на външната - 4мм. Горната врата на котела, предназначена за 
зареждане с гориво, е достатъчно голяма за удобно и лесно поставяне на 
големи късове дърва или цели чувалчета въглища. Долната врата е 
предназначена за почистване на пепелта, а също и за подаване на свеж въздух 
за горенето чрез по-малка вратичка (клапа), свързана с механичния термостат 
за въздуха. Този механизъм регулира процеса на горенето чрез контролиране 
на обема на подавания в горивната камера въздух. При правилно регулиране 
на термостата, котелът може да гори равномерно до 10-12 часа с еднократно 
зареждане на камерата с въглища на „горно горене”.

При необходимост котелът да се използва на 

пелети, пелетната горелка се монтира на мястото на 
затапващия фланец на долната врата, захранващият 
шнек се позиционира към бункера с подходящ 
наклон и позиция, така че да не се натрупват пелети в 
гофрирания тръбопровод между шнека и горелката. 
Поставя  се  температурният  осезател  на  
управлението на съответно подходящо място на 
подаващата вода на котела, а клапата за въздух на 
долната врата се освобождава, за да стои постоянно 
в напълно затворено положение. След задаване на 
съответните настройки и програма, котелът може да 
р а б о т и  в  н а п ъ л н о  а в т о м а т и ч е н  р е ж и м .  
Продължителността на работа с едно зареждане 
зависи от обема на бункера, а почистването трябва 
да се извършва 1 до 3 пъти седмично, в зависимост от 
качеството на пелетите.

 Разработената от „ЛАКАЛ” система гарантира автономна работа на котела за дълго време, гъвкава и евтина 

експлоатация в зависимост от наличието, липсата или моментната цена на горивата, дълъг живот на съоръжението 
и изключително удобство за клиента заради лесната поддръжка и експлоатация.

Котлите от серията имат външни декоративни електростатично прахово боядисани капаци с 
топлоизолация от дюшек мергелна вата с дебелина 50 мм с ал. фолио.  
Всички котли  са изпитани и сертифицирани през 2000г. в специализирана лаборатория в Р. България съгласно 
изискванията на БДС EN 45001 и имат Свидетелство за промишлен дизайн от 2002г. от Патентно ведомство на                               
Р. България.

 

●

●

●

==========

  =======

       ÎÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÊÀ:
  1. Котел
2. Декоративни прахово боядисани капаци 
   с топлоизолация  /опаковани отделно/
3. Механичен термостат за въздуха
   /опакован заедно с капаците/

0
4. Термометър аксиален  120 C
   /опакован заедно с капаците/
5. Пелетна горелка  FERROLI SUN P7
6. Подаващ шнек за пелети
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ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС, МОНТАЖ - ПЪЛНА ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ

  “ЛАКАЛ” ЕООД е приемник на ЕТ”ЛАТС” и е на пазара в България вече 20 г. Основната дейност е проектиране, производство, 

внос и монтаж на отоплителни и слънчеви инсталации. Разполага постоянно с 4 монтажни бригади, оборудвани със съвременна 

екипировка, действащи на територията на цялата страна. От 1999 г. “ЛАКАЛ” има собствен конструкторски и проектантски отдел, 

който разработва и произвежда стоманени котли на твърдо гориво с мощност 15, 25, 35, 50 kW и комбинирани котли на тв. гориво и 
пелети 15, 25, 35  камини с водна риза от 10 kW до 65 kW, както и електрокотли и електромодули от 6 kW до 100 kW. Фирмата е 
директен вносител на всичко необходимо за вашата отоплителна инсталация - пелетни, пиролизни, нафтови и газови котли, горелки 
на нафта или газ, радиатори, арматура и прес фитинги, тръбна топлоизолация, инфрачервени излъчватели и топловъздушни 
апарати на газ, стенни газови и кондензационни котли.

kW

Доверете се на опита и професионализма на нашите специалисти и “ЛАКАЛ” ще Ви осигури необходимия комфорт за зимата!

ПЛОВДИВ 4004; бул. “Н. Вапцаров”136
ВАРНА 9000; ул. “Ген. Колев”60А
В. ТЪРНОВО 5000; ул. П ”

;  
;

; ул. “ ”
; ул. “ ”

олтава 1
ГАБРОВО 5300
СЛИВЕН 8800  
ТРОЯН 5600  Хр. Ботев 39
СОФИЯ 1330  б Никола Мушанов 114 

032/ 67-30-20
052/ 60-71-76
062/ 63-89-95
0888/95-60-22        
0885/84-03-87
0670/ 6-21-11
02/ 822-11-16

МАГАЗИНИ
бул. “Никола Вапцаров”136
тел.:     032/ 67-30-10   
тел.:     032/ 67-60-06
факс:     032/ 67-29-00
e-mail:  office@lakal-bg.com
                www.lakal-bg.com

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: ПЛОВДИВ 4004

                          ЛЕГЕНДА

1.  Корпус на пелетната горелка

2.   Накрайник

3.   Захранваща тръба за пелети

4.   Фланец

                          ЛЕГЕНДА

1.   Връщаща вода - външна резба

2.   Подаваща вода - външна резба

3.   Изход димни газове

4.   Дренаж 1/2”

5.   Термометър до 120 С
6.   Механичен термостат за  въздуха
7.   Врата горна - за зареждане  на гориво
8.   Врата долна с фланец за пелетна горелка - к-т

10. Пепелник 
9.   Врата долна за твърдо гориво

11 .Клапа на фукса  за регулиране на тягата на
      въздуха

1   Топлинна мощност на котела                                              

4   Работна температура на водата                                                         

7   Размери на котела                                     А  mm      544        632       702                      
                                                                             В   mm      422        422       542                      
                                                                             С  mm      755        895       965                      
                                                                             Е   mm      170        190       190                       
                                                                             Н  mm      1020      1180     1180                     
                                                                             L   mm       880       1065     1065                      
                                                                             D  mm     Ø160       
                                                                             h    mm       760        865       865                             

Ø200     Ø200                     

5   Нагревна площ                                         F  m2                            
6   Диам. на подаваща и връщаща вода-щуцер                           

3   Максимална допустима t  на водата                                                                                                                        °
2   Максимарно работно налягане                          

8  Тегло на котела                                                   kg        152        218       267                        

9   Обем на водна риза                                                      72         90        112                         

ДАННИ ЗА                                                                                          15kW     25kW       35kW  DYNAMIC PEL  

                                 ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА                                                                                                                     FERROLI SUN P7

                                 КОТЕЛ КОМБИНИРАН НА ТВ. ГОРИВО И ПЕЛЕТИ                                                                                                                      DYNAMIC PEL

15kW     25kW     35kW  
2.5bar    2.5bar   2.5bar                 
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5    Размери на горелката                             A    mm                                                              253                          

1   Максимален дебит нагоривото                          7.2кг/ч                   

4   Ел. мощност на запалката                                      300W                                  

B    mm     162                                     
C    mm    288                                     
D    mm    Ø160                                     
d    mm    Ø139                                     
F    mm     Ø60                                     
H    mm     315                                     
h    mm     218                                     

3   Ел. мощност на потребление на двигателя       100                                                                                                          W
2   Минимален дебит на горивото                           2.9                     кг/ч

ДАННИ ЗА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА                           Ст-ст                                                                                                                             FERROLI SUN P7

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА КОТЛИТЕ   DYNAMIC PEL


