WAT ZIJN PALLET KACHELS ?? PELLET KACHEL KOPEN VOOR WELKE PRIJS ?
Art.nr. Pelletkachel kopen Pelletkachel prijs
Hoe werkt een pelletkachel?
Een pelletkachel is een kleine biomassaketel.
De brandstof bestaat uit houtpellets, de kleine geperste korrels
waarvan 1,8 kilo gelijk is aan 1 m³ aardgas.
In de pelletkachel bevindt zich een voorraadvat,
waaruit de pellets door middel van een vijzeltje deze de brander invoeren.
Een ventilator zorgt voor de verbranding van de pellets.
Een andere ventilator zorgt voor verspreiding van warme lucht in de kamer.
Het hart van de pelletkachel is een microchip: deze zorgt voor een optimale verbranding,
Alles wordt gereguleerd en gecontroleerd. Snelheid van de vijzel, verbranding,
ventilator, wanneer de pelletkachel automatisch aanspringt en zichzelf uitzet.
Vanzelfsprekend is de pelletkachel voorzien van een automatische ontsteking .

Bovenin de pelletkachel is een brandstofvat geplaatst,
die door het klepje te openen gevuld kan worden.
Hoe lang u met een vol brandstofreservoir stookt van een pelletkachel?
Dat is afhankelijk van het type pelletkachel, het stookpatroon etc.
In de praktijk 1,5 dag tot maximaal 1 week
WAT ZIJN DE VOORDELEN ?
Tot voor kort waren "brandstof-pellets" alleen gekend bij onze Oosterburen.
Sedert enkele jaren is de minuscule "pellet" een gigantische opmars bezig in onze contreien en aangevuurd
door de hoge gas- en olieprijzen ziet het er inderdaad naar uit dat de pellets definitief hun plaats innemen
onder de brandstofalternatieven voor de dure gas en olie kosten.
Pellet-brandstof heeft een aantal troeven waar we niet om heen kunnen.
Vooral het feit dat we hier met de meest milieuvriendelijke brandstof te maken hebben,
effent de weg voor een steile opmars van de pelletkachels en pelletketels.
100% ECOLOGISCH :
De pellets van de groenekachel zijn vervaardigd uit zuiver afvalhout afkomstig uit de houtindustrie.
Dit is een brandstof die milieuvriendelijk en vrij goedkoop is.
Tot 50 à 60% goedkoper dan stookolie.
Bestaande schoorsteen is niet nodig.
Tot 30 uur autonomie : door automatische aanvoer van houtpellets.
Eenvoudig gebruik: één knop voor het aan- en uitdoen, 2 knoppen om de
temperatuur van de kamer of verwarmingskracht te kiezen.
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ONZE PRIJS:

Prijs op aanvraag

Bezoek website:

(incl. B.T.W.)

http://www.electrodiscount.be/shop/WAT_ZIJN_PALLET_KACHELS_%3F%3F_Pellet_Kachel_kop

HEEFT U NOG VRAGEN?
Electro Discount
Pauwengraaf 35
3630 / Maasmechelen
Klik hier voor een routebeschrijving
Telefoon: 089 / 38.34.58
E-mail: order@electrodiscount.be

Bekijk product: http://www.electrodiscount.be/shop/WAT_ZIJN_PALLET_KACHELS_%3F%3F_Pellet_Kachel_kopen_voor_w
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