
PIECE NA PELET
Z PŁASZCZEM WODNYM

Nadmuch powietrza 
(model 15 kW)

Pojemny popielnik

Pojemny zbiornik
na pelet

Wbudowana w urządzenie
pompa elektroniczna

Panel sterowania 
z programatorem tygodniowym

Wbudowane w urządzenie
naczynie przeponowe

Ruszt z żeliwa

Dystrybutor:

Ul. Moniuszki 11 D
68-200 Żary

   68 363 81 88
www.wentor.pl

Łatwy do czyszczenia - Wszystko jest dostępne po otwarciu drzwi i górnej klapy

Ibis  11,6 kW - cena: 11490 zł brutto (z 23% VAT)
Ibis  15,4 kW - cena: 12690 zł brutto (z 23% VAT)

Możliwość ogrzania CO i CWU Żeliwny ruszt Możliwość podłączenia 
zewnętrznego termostatu

Nadmuch powietrza 
(modele 15 kW)

Tylny wylot spalin

Czujnik temperatury otoczenia

Programator tygodniowy

Czujnik temperatury wody

Wbudowany zestaw hydrauliczny

Ochrona przed przegrzaniem

Zimna klamka

GO!
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Piecyki Ibis dostępne są w 3 różnych kolorach
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PIECE NA PELET
Uzyskaj ciepło w sposób łatwy, przyjemny i tani. W zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

PIECE NA PELET - SERIA HYDRO

W wyniku niskiej bezwładności cieplnej,
system nagrzewa grzejniki 
w ciągu zaledwie kilku minut.

Dużej pojemności zasobnik na pelet zapewnia długi czas pracy przy jednorazowym 
załadunku. Jest możliwość podłączenia dodatkowego zasobnika na pelet.

Specjalna konstrukcja kotła z pionowymi 
rurami zapewnia bardzo wysoką 
wydajność grzewczą powyżej 90%.

Wg naszych statystyk prowadzonych od 2007 roku, ogrzewanie domów i mieszkań urządzeniami na pelet Cadel jest 
bardzo tanie. Aby ogrzać mieszkanie lub dom, potrzeba:

Dotyczy to całej zimy w polskich warunkach pogodowych. 
Z zachowaniem czystości i wygody. Oczywiście w nowo budowanych lub po modernizacji termicznej domach.

Pelet jest materiałem opałowym powstałym ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów 
drzewnych: trocin, wiór, zrębków. Wykonany jest w postaci granulatu. Pelet ma wartość opałową taką jak 
drewno, niską wilgotność, w czasie spalania powstaje  z niego niewielka ilość popiołu. Jest tanim paliwem 
oraz prostym w przechowywaniu. Pakowany jest w workach po 15 kg dla łatwego załadunku paliwa                   
do urządzenia. Z tych powodów jego użycie jest bardzo wygodne.  

Piecyk na pelet jest urządzeniem wolnostojącym, które może ogrzewać pomieszczenia o powierzchni od 50 do 160 m². 
Piecyk swoimi wymiarami nie różni się od tradycyjnych piecyków na drewno. Ze względu na to, że zasobnik na pelet,                
układ podawania paliwa oraz system sterujący wbudowany jest w urządzenie, piecyk jest w pełni automatyczny. Sam rozpali 
i zgasi ogień oraz będzie utrzymywał ustawioną temperaturę.

CZYM JEST PELET?

CZYM JEST PIECYK NA PELET?

KOSZTY OGRZEWANIA

Piece na pelet z serii Hydro gwarantują maksymalną wszechstronność użytkowania. 
Mogą samodzielnie ogrzewać mieszkanie lub dom za pomocą kaloryferów oraz 
współpracować z tradycyjnym ogrzewaniem. 
W związku z wmontowaniem w piec wszystkich niezbędnych elementów jak pompa czy 
naczynie przeponowe zapewnia bardzo prostą i intuicyjną instalację.

- 200 m2 - 4 tony peletu, ok. 3600 zł
- 250 m2 - 5 ton peletu, ok. 4500 zł

- 100 m2 - 2 tony peletu, ok. 1800 zł
- 150 m2 - 3 tony peletu, ok. 2700 zł

Biały

Srebrny

Bordowy

10
5 

cm
m

11
3 

cm
m


