
DB Stokerfyr model LE med DB 16 Kw kedel

DB stoker LE 2 - 20 kw

Leveres i følgende størrelser liter

450 L / 740 L / 1000 L & 1800 L

Alle kan udstyres med omrører.

Yderligger er der tre størrelser på
brændehoved, som vælges efter, hvad kw effekt
der er brug for.

Standard leveres alle modeller med iltstyring og
keglehjulsgear, som har et meget lille
strømforbrug i forhold til moment. Effekten på
brænder er max. 20 kw (træpiller). LE modellen
er stoker for dem, som vil kunne fyre med hvad
som helst. Bare det kan brænde.
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Iltstyring optimerer forbrændingen da brændsel og ilt
opdateres 3 gange i minuttet under drift.  
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Styringen er 100% modulerende, dvs. den regulerer selv



brændsel og ilt efter forbrug. Hvis forbruget går under 15%
af max i mere end 30 minutter, skiftes der over på pause.
Yderligere er der lavet et program, som kan anvendes ved
brændefyring.

Aksel til snegl og omrører er 35 mm. Sneglevindinger
er i 8 mm stål. Hvilket sikrer lang levetid.

Teknisk data DB Stoker LE 2-20 Kw.

Stoker type liter 450 LE 740 LE 1000 LE 1800 LE
Længde med brændehoved 175 cm 220 cm 250 cm 280 cm
Brede 75 cm 75 cm 75 cm 95 cm
Højde magasin 115 - 145 cm 115 - 145 cm 115 - 145 cm 150 - 180 cm
Højde med åben låg 200 - 230 cm 200 - 230 cm 200 - 230 cm 210 - 240 cm
Bundhøjde af brændehoved 17 - 47 cm 17 - 47 cm 17 - 47 cm 17 - 47 cm
El tilslutning 400 volt + 0 400 volt + 0 400 volt + 0 400 volt + 0
         

Teknisk data brændehoveder

Effekt 2 - 20 kw 3 - 30 kw 5 - 50 kw 20 - 80 kw
Længde 27 cm 30 cm 33 cm 33 cm
Brede 22 cm 23,5 cm 25 cm 25 cm
Højde 22 cm 23,5 cm 25 cm 25 cm




