
palnik!
Nowyklasa

zanieczyszczeń
5 emisji 

• KORZYSTNY STOSUNEK 
CENY DO MOŻLIWOŚCI

• ŻELIWNA, NIEZAWODNA 
KONSTRUKCJA

• PALNIKI PELETOWE NOWEJ 
GENERACJI SUN P7/12N
Z ELEKTRONICZNYM 
PROGRAMATOREM

• ZAUTOMATYZOWANE 
ROZPALANIE I STEROWANIE 
PROCESEM SPALANIA

• BOGATE WYPOSAŻENIE

• MOŻLIWOŚĆ OPALANIA 
DREWNEM

• 5 LAT GWARANCJI 
NA KORPUS KOTŁA

SFL PELET 3-7
EKOLOGICZNE KOTŁY ŻELIWNE OPALANE PELETEM



Pelet to granulat drzewny produkowany z odpadów drewna, 
który stanowi coraz bardziej popularne, odnawialne źródło energii 
stosowane w urządzeniach grzewczych. Jest to paliwo ekolo-
giczne, które w żaden sposób nie zanieczyszcza środowiska. 
W przeciwieństwie do węgla, ropy i gazu, bilans CO2 powstające-
go w wyniku spalania peletu jest równy zero.

Opcjonalny system drzwi 
umożliwiający łatwą zmianę 
paliwa (pelet/drewno)

Palnik peletowy nowej 
generacji z elektronicznym 
programatorem.

SFL PELET 3-7
NIEZAWODNE KOTŁY ŻELIWNE OPALANE PELETEM

SFL PELET to kotły grzewcze o mocy w zakresie: 22,0-54,7 kW przy-
stosowane do spalania peletu z możliwością wykorzystywania drewna 
jako paliwa alternatywnego. SFL PELET są kompletnie wyposażone, 
w zestawie znajduje się: m.in. modulowany palnik peletowy, podajnik 
paliwa oraz zbiornik na paliwo o pojemności: 140, 195 lub 350 l. 
Zakres dostawy obejmuje również miarkownik ciągu do montażu 
w górnej części kotła dla pracy przy wykorzystaniu drewna.

Pojemny zbiornik na pelet 
(140, 195 lub 350 kg) 
z możliwością montażu z lewej 
lub prawej strony kotła.

Korzystny stosunek ceny 
do możliwości.



ZALETY:
• Korzystny stosunek ceny 

do możliwości.
• 5 klasa emisji zanieczyszczeń.
• Żeliwna niezawodna konstrukcja.
• W pełni zautomatyzowane 

rozpalanie i sterowanie 
procesem spalania.

• Modulowane palniki peletowe 
nowej generacji SUN P7/12N 
z elektronicznym programatorem.

• Nowoczesny regulator obiegu 
c.o./c.w.u. w wyposażeniu 
standardowym.

• Pojemny zasobnik na pelet 
(140 l, 195 l lub 350 l).

• Możliwość montażu zbiornika 
z lewej lub prawej strony kotła.

• Pojemna komora spalania.
• Praca w układzie zamkniętym 

dzięki wężownicy i zaworowi 
schładzającemu (opcja).

• Opcjonalny system podwójnych 
drzwi umożliwiający łatwą 
zmianę paliwa (pelet/drewno).

• 5 lat gwarancji na korpus kotła.

KORZYSTNY STOSUNEK CENY 
DO MOŻLIWOŚCI

Kotły SFL PELET wyróżniają się 
bardzo solidną, żeliwną konstruk-
cją i są w pełni zautomatyzowane. 
Zarówno rozpalanie jak i sterowa-
nie procesem spalania jest w pełni 
automatyczne. O bezproblemową 
pracę dba nowoczesny regulator 
obiegu c.o./c.w.u. będący częścią 
bogatego wyposażenia seryjnego. 
SFL PELET standardowo wypo-
sażone są w modulowane palniki 

Wężownica 
i zawór schładzający

peletowe nowej generacji Ferroli 
SUN PN z nowoczesnym elek-
tronicznym programatorem. 
Przy wykorzystaniu opcjonalnej 
wężownicy i zaworu schładzające-
go, kotły mogą również pracować 
w układzie zamkniętym. Wszystko 
to sprawia, że SFL PELET to 
oszczędne i przyjazne środowisku, 
źródło ciepła z bardzo korzystnym 
stosunkiem ceny do możliwości.

Podstawowym paliwem kotłów 
SFL PELET jest pelet, jednak 
urządzenia te mogą być również 
opalane drewnem. Łatwą zmianę 
paliwa umożliwia opcjonalny zestaw 
podwójnych drzwi.
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FERROLI Poland Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 53 
41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 473 31 00
info@ferroli.com.pl
www.ferroli.pl

* Wymiar bez odprowadzenia spalin

SFL PELET 3 4 5 6 7

Moc cieplna
Pelet
Drewno

kW
kW

22,0
19,0

30,0
27,0

41,0
36,0

47,9
43,0

54,7
50,0

Ilość członów żeliwnych 3 4 5 6 7

Typ palnika SUN P7N SUN P12N

Pojemność wodna dm3 26 30 34 38 42

Pojemność komory spalania dm3 48 68 88 108 128

Głębokość komory spalania mm 250 360 470 580 690

Ciśnienie pracy
Min.
Maks.

bar
bar

0,1
4,0

0,1
4,0

0,1
4,0

0,1
4,0

0,1
4,0

Masa kotła bez wody kg 193 241 289 337 385

Wymiary kotła
Szer.
Wys.
Gł. *

mm
mm
mm

520
940
433

520
940
533

520
940
643

520
940
753

520
940
863

Średnica czopucha Ø mm 150 150 150 180 180

Pojemność zbiornika na pelet dm3 195 195 350 350 350

Wymiary zbiornika na pelet (140 l) Szer. x Wys. x Gł. mm 470 x 950 x 700

Wymiary zbiornika na pelet (195 l) Szer. x Wys. x Gł. mm 500 x 950 x 750

Wymiary zasobnika na pelet (350 l) Szer. x Wys. x Gł. 600 x 940 x 950

DANE TECHNICZNE

SUN P7N P12N

Moc cieplna
Min.
Maks.

kW 
kW

13,7
34,1

30,0
55,0

Zużycie paliwa
Min.
Maks.

kg/h
kg/h

2,9
7,2

6,3
11,6

Masa kg 11 13,5

Stopień ochrony IP X0D

Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50

Moc elektryczna W 100

Moc grzałki elektrycznej do zapalania W 300

Wielkość granulek peletu Ø / Dł. mm do 6 / 35


