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EKOLOGIA

PELLET

CIEPŁO

ENERGIA

KOTŁY NA PELLET
Niezawodność
Automatyczny system pracy
5 KLASA (PN–EN 303-5:2012)
zarówno przy 30% jak i 100% mocy
Sprawność kotła ponad 90%
Bardzo małe gabaryty urządzenia
Wymagana mniejsza powierzchnia
pomieszczenia kotłowni
Palnik peletowy rmy FU-WI
patent RP nr 208898
Do wybrania kilka wielkości zbiorników
Niskie koszty ogrzewania
Minimalizacja obsługi urządzenia
Minimalizacja emisji spalin
Profesjonalny serwis

OPCJE DLA TWOJEGO KOMFORTU

REGULATOR
POKOJOWY

KOMPOZYTOWA
OBUDOWA

OBSŁUGA
PRZEZ
INTERNET

PNEUMATYCZNE
CZYSZCZENIE
WYMIENNIKA

AUTOMATYCZNE
USUWANIE
POPIOŁU

WYBÓR
POJEMNOŚCI
ZBIORNIKA

12 kW

80 L

150 L

44-100 kW

MODUŁ
ROZSZERZENIOWY

17-33 kW

MODUŁ
GSM

420 L

TABELA DANYCH TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH typoszeregu kotłów FUWI pellets
MIANO

DANE

TYP KOTŁA

Nominalna moc kotła

kW

12

17

24

33

44

55

80

100

Minimalna moc kotła

kW

3,5

4,9

7,2

10,0

13,2

16,2

24,0

28,4

Pow. ogrzewanego pomieszczenia

M2

40-120

100-170

171-240

241-330

331-440

441-550

Ciężar kotła i zbiornika

KG

160

220

260

300

440

470

SZER. / GŁ.
/ WYS.

CM

64 / 76
/ 105

74 / 85
/ 141

78 / 86
/ 141

81 / 86
/ 141

Poj.standardowego zbiornika paliwa

KG

80

150

150

150

L

150
/ 420

Średnica czopucha

CM

11

14

14

16

18

Wys.od podstawy do środka czopucha

CM

94

125

125

125

138

Ciśnienie robocze

BAR

Wymiar kotła i zbiornika

Opcjonalna wielkość zbiornika

Zalecany ciąg kominowy

M/BAR

551-800 801-1000
560

590

128 / 110 1 3 2 / 11 0 1 3 6 / 11 0 1 4 0 / 11 0
/ 155
/ 155
/ 155
/ 155
420

420

420

420

22

18x30

18x30

138

138

138

420 / 1000

1000

2
0,15 - 0,25

0,20 - 0,30

FUNKCJONALNOŚĆ
Nowoczesna i kompaktowa konstrukcja, umożliwia montaż urządzenia w małych pomieszczeniach.
Automatyka samoczynnie koryguje dozowanie paliwa i moc wentylatora, poprzez płynną modulację
mocy palnika od 30% do 100%. Duża funkcjonalność zapewniona automatyzacją
dozowania i rozpalania paliwa.

BEZPIECZEŃSTWO

+

System zabezpieczeń pozwala na funkcjonowanie w otwartych i zamkniętych układach grzewczych.
Kocioł przy 85 stopniach uruchamia wszystkie pompy i zawory. Przy 90 stopniach uruchamia się
niezależne zabezpieczenie kotła STB, wyłącza podajnik, wentylator i zapalarkę. Czujnik temperatury
zabezpiecza przed przegrzaniem podajnika, przy 45 stopniach Celsjusza kocioł załącza alarm.
Rurka Plex dodatkowo zabezpiecza przed cofnięciem się płomienia do zbiornika.

EKOLOGIA
Długookresowy efekt ekologiczny – zmniejszanie emisji CO2, wynikający z wykorzystania zalecanego
ekologicznego paliwa z biomasy jakim są Pelety. Paliwo zawiera bardzo małą ilość pozostałości
(1 – 3 %) w formie popiołu. Można go wykorzystać, np. w ogrodzie.

KOMFORT I WYGODA
Zautomatyzowany tryb pracy nie wymaga od użytkownika żadnej ingerencji, a kocioł dostosowuje się
do raz przypisanych ustawień. Poprzez szereg opcjonalnych urządzeń, czas poświęcany na
czyszczenie kotła został zniwelowany do minimum.

EKONOMIA
Średnie zużycie peletów w okresie 7 miesięcy sezonu grzewczego wynosi około 3 ton na obiekt
o powierzchni 100 m2, przy zachowaniu wymogów współczynnika przenikania ciepła budynków.

KONSTRUKCJA I OPCJE

GÓRNE CZYSZCZENIE
Automatyczny system pneumatycznego
oczyszczania kanałów spalin sprężonym
powietrzem. W pełni automatyczny proces,
zapewnia ich drożność w okresie eksploatacji
urządzenia grzewczego.

AUTOMATYKA
Zaawansowana automatyka przeznaczona
dla najbardziej rozbudowanych kotłów
grzewczych, wraz z przejrzystym panelem
operatorskim. Pozwala na pełną kontrolę
procesu eksploatacji z szeregiem opcji dla
zwiększenia komfortu użytkowania.

PALNIK
Dedykowany palnik pelletowy rmy FU-WI,
usytuowany centralnie pod wymiennikiem
ciepła. Konstrukcja pozwala na równomierne
spalanie dozowanego paliwa na całej
jego powierzchni. Patent RP nr 208898.

DOLNE CZYSZCZENIE
Automatyczny system usuwania popiołu
z komory popielnika do zewnętrznego
zbiornika. Pozwala istotnie zmniejszyć
częstotliwość usuwania popiołu.

MODUŁ GSM
Komunikacja ze sterownikami linii IGNEO za pośrednictwem
wiadomości SMS – za pomocą telefonu komórkowego
w prosty sposób można odczytać lub zmienić parametry
sterownika grzewczego z dowolnego miejsca.
Zdalna praca ze sterownikami linii IGNEO poprzez podłączenie magistrali CAN, moduł vide GSM
potra nadzorować pracę kotłów oraz dokonywać
zmian ustawień z każdego miejsca w domu.
Moduł posiada dwa gniazda czujników temperatury
oraz dwa gniazda wejścia i wyjścia stykowego.

Prosty w obsłudze panel pozwala na ustawienie
powiadomień SMS o istotnych zmianach pracy czujników.

Za pośrednictwem telefonu komórkowego można również odczytać aktualne parametry kotła,
jak również dokonać zmian ustawień. Za dokonywanie połączeń GSM odpowiedzialna jest
karta SIM, którą można nabyć u dowolnego operatora sieci komórkowej.

MODUŁ ROZSZERZENIOWY
Moduły rozszerzeniowe komunikują się z regulatorem głównym
za pomocą niezawodnej magistrali CAN. Modułowa budowa pozwala
na dostosowanie automatyki do wymagań systemu grzewczego.

Dzięki zastosowaniu modułów rozszerzeniowych,
możliwa jest zwiększona obsługa systemu grzewczego:
do 16 obwodów grzewczych,
2 obwodów ciepłej wody użytkowej,
zbiornika buforowego
systemu solarnego.

REGULATOR
POKOJOWY

videROOM

FUNKCJONALNOŚĆ
regulacja temperatury w pomieszczeniu
tygodniowy program czasowy
program ekonomiczny
program komfortowy
program przeciwzamrożeniowy

Zastosowany dotykowy wyświetlacz TFT oraz
pojemnościowa technologia dotyku znana
z nowoczesnych smartfonów zapewniają wysoki komfort
obsługi. Dzięki rozpoznawaniu gestów takich jak
przeciąganie i przesuwanie obsługa urządzenia staje się
prostsza i bardziej intuicyjna. Komunikacja ze
sterownikiem kotła odbywa się za pomocą magistrali
CAN. Wyróżnia ją wysoka niezawodność transmisji oraz
maksymalna długość połączenia do 1000m.
Złącze karty microSD zapewnia
łatwą aktualizację oprogramowania.

REGULATOR TEMPERATURY POKOJOWEJ

automatyczna synchronizacja dnia i godziny
ze sterownikiem kotła
prognoza pogody
monitorowanie pracy kotła bufora, obwodów
CO i CWU
monitorowanie pracy kolektorów słonecznych
odczyt alarmów ze sterownika kotła
blokada rodzicielska

PRZEWODOWY LUB BEZPRZEWODOWY

Zadaniem regulatora jest przede wszystkim pomiar temperatury
pokojowej oraz służy on także do płynnej zmiany temperatury
w pomieszczeniu.
Umożliwia podniesienie oraz obniżenie o 4°C temperatury zdeniowanej
w ustawieniach sterownika kotła. Pozwala to w szybki i wygodny sposób
wyregulować temperaturę w pomieszczeniu.

OBSŁUGA PRZEZ INTERNET VIDE NET

WWW

Udostępnianie systemów grzewczych – do jednego
konta może zostać przypisana nielimitowana ilość
systemów grzewczych – własnych jak i innych
użytkowników, którzy udostępnili dla Ciebie swój
system grzewczy.
Uprawnienia rozróżnia się na 3 rodzaje:
właściciel
serwisant
obserwator
Główną ideą serwisu internetowego jest przede
wszystkim zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu
do bieżących informacji. Szata graczna została
stworzona z myślą o komfortowym użytkowaniu
przez dowolne urządzenie posiadające przeglądarkę
internetową w tym smartfony i tablety.
Serwis oferuje również narzędzia analityczne w
postaci wykresów – ogólnego, solarów i zużycia
paliwa. Pozwala to na obserwację i kontrolę
najważniejszych elementów systemu grzewczego.

Powiadomienie email o nowych alarmach – każdy
alarm sterownika jest niezwłocznie wysyłany na
wskazany przez Ciebie adres email.

Zależnie od uprawnień, dany użytkownik jest
w stanie przeglądać parametry systemu
grzewczego czy nawet zmieniać jego nastawy.
Możliwość udostępniania jest szczególnie przydatna
w kwestiach serwisowych – poprzez udostępnienie
systemu autoryzowany serwisant może znacznie
przyspieszyć i ułatwić zlokalizowanie usterki /
problemu bez konieczności osobistej wizyty.
Moduł VIDE NET nie wymaga
żadnej konﬁguracji

Podłączenie jest bardzo proste i sprowadza się tylko
do podpięcia przewodów wg. pierwszego schematu.
Rejestracja systemu grzewczego w serwisie
igneo.pl jest równie prosta.
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+48 55 232-65-38
+48 55 236-16-00
info@fuwi.pl informacje
serwis@fuwi.pl

serwis

WWW.F U W I . P L

FU-WI Sp. z o. o.
ul. Grochowska 5B
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