DET
SMARTA
SÄTTET
ATT
ELDA MED
PELLETS

GOTFIRE PELTEC

BEKVÄMA PAKETLÖSNINGAR
MED ENKEL STYRNING
OCH SMART TEKNIK

GOTFire PelTec 24–48

GOTFire PelTec 18

GOTFire PelTec 12

Våra helautomatiska pelletspannor PelTec är
moderna, säkra och pålitliga värmekällor med
integrerad brännare och inbyggt pelletsförråd.
De finns i flera olika effekter för att täcka de
flesta värmebehov: 12, 18, 24, 36 och 48 kW.
Pannorna är lätta att koppla ihop med andra
värmeprodukter och är försedda med en
avancerad digital styrenhet med pekskärm
som styr funktioner och kringutrustning på ett
enkelt och smidigt sätt. Här finns många smarta
funktioner såsom lambda-styrning, schemalagd

Den digitala styrenheten

drift, styrning av ackumulatortank samt

med pekskärm innehåller

nivågivare i pelletsförrådet för att nämna några.

många smarta funktioner,

Automatisk tändning och självrengörande

är överskådlig och

funktion säkerställer driften även med pellets

gör det lekande lätt att

av varierande kvalitet. Autorengöringen minskar

manövrera pannan.

energiförlusterna, vilket ger en hög verkningsgrad

Det går även att övervaka

och ett minimum av underhåll. Asktunnan töms

och få info via WiFi.

efter cirka tre påfyllningar av pelletsförrådet.

WiFi

Pannorna uppfyller även Klass 5, den högsta
europeiska standarden enligt EN 303-5:2012
vilket i praktiken innebär mycket låga utsläpp
och en hög verkningsgrad (<93%).
Våra pannor är välutrustade redan från start
med exempelvis Lambda, men det finns även

Programmerbar

en rad olika tillbehör att komplettera med: larmoch nivåmeddelanden via GSM, rumstermostat,
webbövervakning via WiFi, automatisk påfyllning
av pellets via vakuumsug från bulkförråd m.m.
Fler och fler inser idag hur smart det är
att elda med fastbränsle såsom pellets

Autorengöring

– det är miljövänligt, ekonomiskt och säkert.
Något som du alltid kan lita på när du
väljer värmeprodukter från GOTFire!
Effektiv

Miljövänlig
Standardklass

Kompakt design med
integrerade funktioner som
ger låga utsläpp och
hög verkningsgrad
samt minimalt med
underhåll tack vare den
automatiska rengöringen.

Tintin Design Studio · Tryck Xxxxxxx

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

PelTec 12

PelTec 18

PelTec 24–48

GOTFire PelTec

12

18

24

36

48

Märkeffekt, kW

12

18

24

36

48

3,6–12

5,4–18

7,2–24

10,8–36

14,4–48

Skorstensanslutning, Ø mm

130

130

130

150

150

Max arbetstemperatur, °C

90

90

90

90

90

Max systemtryck, bar

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Pannvattenvolym, liter

78

76

100

108

135

Pelletsförråd, liter

340

340

340

340

340

Vikt, kg

328

349

402

455

478

Bredd, mm (A)

1200

1420

1420

1485

1485

Höjd, mm (B)

1560

1560

1560

1560

1560

Djup, mm (C)

1105

1105

1080

1160

1175

A+

A+

A+

A+

A+

Effektspann, kW

Energiklass

Pannorna levereras med lösa täckplåtar för att underlätta vid installation i trånga utrymmen.
Vi reserverar oss för eventuella fel och tekniska förändringar.

Återförsäljare

GOTFire AB
Vänge Gandarve 510, 622 36 Romakloster · Gotland
Tel 0498 - 20 17 50 · info@gotfire.se · www.gotfire.se

