ROTOJET

®

ROTAČNÍ HOŘÁK NA PEVNÁ
PALIVA MNOHA DRUHŮ
Možnost spalovat jak peletovaná (průměr 6 − 8 mm), tak nepeletovaná paliva
z dřevní hmoty, i agropaliva (růst ekonomie provozu). Jedinečné spalování
i spékavých paliv.
Plně automatický provoz - automatické zapalování a náběh na nastavený výkon,
v případě ukončení požadavku automatické odstavení provozu hořáku.
Hořák může být instalován do mnoha typů kotlů na pevná paliva.
Levné, ekologické a komfortní vytápění biomasou pro rodinné domy
i průmyslové objekty.
Vysoká účinnost hořáku až 96 % - zabezpečuje nízkou spotřebu paliva.
Nová konstrukce rotačního roštu se samočisticí schopností (patentově chráněné
řešení) - četnost čištění i při spalování spékavých paliv jen 1× za rok.
Rošt je vyroben z materiálu odolávající teplotám 1100 °C.
Nový systém řízení a regulace hořáku s bezkontaktním spínáním el. motorů.
Možnost míchání a aditivace paliva přímo v hořáku.
Možnost použití různých paliv pro zapálení a pro následné spalování.
Široký rozsah výkonu od 7 do 150 kW.

Přehled hořáků ROTOJET® kompletní výkonové řady:
Typ hořáku

Výkon od – do

Spotřeba paliv* [kg/hod.]

PN [kW]

PMIN [kW]

při PN

při PMIN

HR25

30

7

6,6 – 7,6

cca 2,0

HR50

60

18

13,2 – 15,2

cca 5,0

HR70

85

26

18,8 – 21,5

6,0 – 7,0

HR150

150

45

33,0 – 38,0

10,0 – 12,0

!

* Spotřeba závisí na výhřevnosti paliv a celkové účinnosti kotle s hořákem.
Vlastnosti paliva doporučujeme předem odzkoušet v laboratoři výrobce hořáků.
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ROTAČNÍ HOŘÁK NA PEVNÁ
PALIVA MNOHA DRUHŮ
Co z netradičních paliv
lze spalovat?

Například:
pelety z neodkorněného dřeva či z pilin
s vyšší příměsí kůry,
pelety ze slámy (z řepky, hořčice, obilí, …),
pelety z papíru, z kukuřice, ze slunečnice,
pelety z uhelného prachu, popř. drobné uhlí,
pelety z rašeliny,
nepeletovaná rostlinná paliva, jako: drcená
makovina, zbytky po čištění obilovin, slunečnice,
řepky, semena, pecky, pokrutiny po lisování
olejnin, cukrovarnický odpad.
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