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ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ

UNIVERSAL

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο 

«απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο 

θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ 

θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:  

Wood Pellet Agro Pellet

Wood Chip

Κνπθνύηζηα

Σζόθιηα

Κάξβνπλν

Καιακπόθη 

ηηάξη

Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ’ 

νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη).  Ο 

αεξνζάιακνο, ν θνριίαο θαη ηα δηάθνξα 

εμαξηήκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αηζάιη.

Γηαζέηεη θνριία ηξνθνδνζίαο κε 

ειεθηξνκεησηήξα θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε 

κεηαθνξά ηνπ θαπζίκνπ ζηελ εζηία θαύζεο. 

Καζώο ε πνζόηεηα ηνπ θαπζίκνπ πνπ 

ηξνθνδνηήζεθε από ηνλ θνριία ζηελ εζηία 

θαίγεηαη κε ηελ επόκελε ηξνθνδνζία ηνπ θνριία 

ηα θαηάινηπα ηεο θαύζεο πέθηνπλ από ηελ 

αλνηρηή πιεπξά ηεο εζηίαο ζην δνρείν ζηάρηεο 

ηνπ ιέβεηα θαη ν θαπζηήξαο «απηνθαζαξίδεηαη».

Ο θαπζηήξαο δηαζέηεη κνύθα γηα ηελ ζύλδεζε 

ζεξκηθήο βαιβίδαο πδξόςπμεο – ππξόζβεζεο θαη 

μερσξηζηή ζέζε ηνπνζέηεζεο αηζζεηεξίνπ 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία επηζηξνθήο θιόγαο ζην ζηιό ηνπ 

θαπζίκνπ.

Δπίζεο δηαζέηεη ζπξίδα ειέγρνπ ηνπ θνριία θαη 

αδεηάζκαηνο ηνπ ζηιό θαη ζεκεία πξόζβαζεο γηα 

ηνλ θαζαξηζκό ηεο εζηίαο θαύζεο.  

Σέινο, ππάξρεη ππνδνρή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

αλεκηζηήξα πξνζαγσγήο αέξα θαύζεο.

Ο ζρεδηαζκόο ηεο εζηίαο έρεη γίλεη έηζη ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη ηέιεηα θαύζε, ζσζηή αλάπηπμε ηεο 

θιόγαο ζηνλ ζάιακν θαύζεο ηνπ ιέβεηα θαη 

ζσζηή δηαλνκή ηνπ πξσηεύνληνο αέξα θαύζεο 

ζηα ζεκεία πνπ βξίζθεηαη ην θαύζηκν πάλσ ζηελ 

εζηία θαζώο θαη ηνπ δεπηεξεύνληνο αέξα γηα ηελ 

βέιηηζηε θαύζε ησλ πηεηηθώλ αεξίσλ.   
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ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

ΘΔΡΜΗΚΖ ΗΥΤ ΚΑΤΣΖΡΑ 12 – 25 KW

ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΓΟΖ > 75%

ΗΥΤ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 90 Watt

ΗΥΤ ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ 75 Watt

ΜΖΚΟ ΚΑΤΗΜΟΤ 30 mm
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