
Pojemny zasobnik
zapewnia długą

pracę pieca.

Komora spalania
 wyłożona ogniotrwałym

 materiałem
 o jasnym kolorze

 (tylko wersja AIR).

Łatwy w obsłudze panel 
sterowania (tylko wersja AIR).

Programowany 
termostat czasowy 
(opcja AIR).

Atrakcyjne 
wykończenia.

Element górny 
i front pieca 
wykonany z żeliwa

Jakość piecy RED 
potwierdzają europejskie 

certyfikaty.

Regularny cykl czyszczenia 
uruchamiany jest automatycznie 
przez system elektroniczny w piecach 
wodnych RED, przez co ręczne 
czyszczenie może odbywać się rzadziej.

Łatwy w obsłudze panel 
sterowania (tylko wersja HYDRO).

Ruszt z żeliwa
zapewnia długoletnią

eksploatację.

Uzyskaj ciepło w sposób łatwy, przyjemny i tani.
Powietrzem lub wodą - jak wolisz.

PIECE NA PELET
Uzyskaj ciepło w sposób łatwy, przyjemny i tani. 
W zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

PIECE NA PELET - SERIA AIR
Ciepło i tradycja żywego i prawdziwego ognia w połączeniu z komfortem i możliwością programowania
jak w klasycznych kotłach gazowych. Doskonała wydajność, zwiększona efektywność 
i do 65% tańsze ogrzewanie w stosunku do paliw tradycyjnych (gaz, olej). 
Modele z serii AIR są idealne do ogrzewania średnich i dużych pomieszczeń. 

Kompleksowa oferta
spełni wszystkie 
Państwa oczekiwania. 

Sterowanie wszystkimi funkcjami pieca zapewnia 
panel sterujący znajdujący się na piecu.

Bardzo cichy system wentylatorów.

Ruszt wykonany 
z żeliwa gwarantuje 
bezpieczeństwoi długi 
okres użytkowania. 

Dużej pojemności zasobnik na pelet
zapewnia długi czas pracy 
przy jednorazowym załadunku. 

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%.

Pobierz rysunki techniczne i cennik z www.wentor.com.pl lub zadzwoń: 68 363 81 88

W obecnych czasach ogrzewanie staje się dużym wyzwaniem. Możemy ogrzać dom w sposób wygodny lub tani. 
Czy jest jakaś alternatywa?
Czy można ogrzewać tanio, a zarazem wygodnie?
Tak, można! Wystarczy zastosować urządzenie na pelet MCZ.
Dlaczego warto? 
• automatyczna praca
• niskie zużycie energii elektrycznej
• zmniejszenie rachunków za ogrzewanie o 50%
• ogrzewanie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym

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 24 do 260 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?

JAK SIĘ OGRZAĆ?

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.
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