


Различната отоплителна система с 
мисъл за дизайна

Микропроцесорно многостепенно 
управление Torch

Пълен контрол на системите Torch 
през интернет 

Да отворим нова страница
в отоплението с пелети



Отоплителната система Torch II е напъл-

но завършено решение за отопление 

и топла вода за битови и промишлени 

нужди на къщи, апартаменти с обосо-

бено място за поставяне, хотели, адми-

нистративни и малки производствени 

сгради.

Вграден механизъм за силово 
избутване на остатъци след из-
гаряне при работа с некачест-
вени пелети.

Горивна камера с все- 
странно   обдухване, оси- 
гуряваща пълно изгаря-
не на пелети.

Метало-керамична 
защита на запалката.

Работен алгоритъм за автоматично регулиране на 

мощността на системата Power-o-Temp, позволя-

ващ поддържане на различна температура във 

всяко помещение. За Вас остава само да настро-

ите желаната температура чрез обикновени или 

електронни термо глави на радиаторите.

Не изисква настройка на каквито и да е пара-

метри на горелката от потребителя. Системата 

сама повишава или намалява мощността си в за-

висимост от потреблението във всеки конкретен 

момент.

Възможност за принудително ограничаване на максималната мощност на 3 kW, което га-
рантира максимален разход от 580 g/час, при калоричност на пелетите от 4500 kcal/kg.

Цялата система Torch II, както и помпата на инсталацията, могат да работят безпроблемно 
до 6 часа с UPS - 200W (резервно захранване). Вече не е нужно спирането на тока да ви 
оставя на студено. 

Управлението позволява изключително малка стъпка от 500 W между различните, автоматич-
но сменящи се мощности на системата. Torch II разполага с 34 броя степени на мощността 
за варианта от 3-20kW и 54 степени на мощността за 3-30kW.

Висока ефективност  
на цялата система, 
достигаща 92,4%

Автоматично регулиране  
на мощността

Пълен 24-часов контрол на системата през интернет

Предимства на системата 
Torch II

Плътен вътрешен шнек, осигуря-
ващ вторично дозиране на пеле-
тите и допълнителна защита сре-
щу „Back Burning“.

Мощен импелер, осигуряващ как- 
то кислорода, необходим за го-
рене, така и допълнително по-
чистване чрез въздух.

Вграден модул за пълен 24-часов контрол на системата 
през интернет, позволяващ свързване и през WiFi мрежа

36 МЕСЕЦА  
безплатна  
гаранция



Технически  
характеристики

Система Torch II: Torch II 3-20kW Torch II 3-30kW

Max мощност 20 kW 30 kW

Min мощност 3 kW 3 kW

Брой степени на мощността 34 бр. 54 бр.

Ефективност 92.4% 92.4%

Подходящ за отоплителна 
площ

до 120 m2² -  без изолация
150  до 250 m2² - с изолация 

до 250 m2² -  без изолация              
300  до 500 m2² - с изолация 

Присъединителен размер 1” 1”

Максимално работно 
налягане

3 Bar 3 Bar

Връзка с интернет Ethernet/ WiFi Ethernet/ WiFi

Вместимост на бункера
120 kg (до 206 часа 

работа)
180 kg (до 310 часа 

работа)

Тегло на пелетен котел Torch II 135 kg 180 kg

Размер на димохода ∅130 mm ∅160 mm

Отпечатък на системата при 
поставяне

100 cm  x 120 cm 120 cm  x 120 cm
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