
ΛΕΒΗΣΑ ΠΕΛΛΕΣ ΞΤΛΟΤ ΕΙΡΑ ΣΚΑΝ  1 & 2 

 

 

 



 

ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ                                 Μ/Μ           ΤΚΑΝ 1      ΤΚΑΝ 2 

Χαξαθηεξηζκόο CE                                                                    CE                 CE 

Κιάζε ιέβεηα ζύκθωλα κε ην EN 303-5:2012                          C1                   C1 

Δξγαζία πίεζεο κε κέηξεζε ζε κνλάδα κπαξ      bar                   3                       3    

Γνθηκαζηηθή πίεζε ζε κπαξ                                 bar                  4,5                   4,5 

Όγθνο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο                                                        50                    70 

Όγθνο ηνπ λεξνύ ζηνλ ιέβεηα                             l                       97                  125 

Βάξνο                                                                   kg                  560                  650 

Γηαηνκή θακηλάδαο                                            Φ                     180                  200 

Απαξαίηεην ζρέδην θακηλάδαο                           mbar/Pa        0,18/18           0,18/18      

Θεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα (min / max)               C                   60-90              60-90 

Διάρηζηε ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο                                           60                   60 

Βαζκόο απόδνζεο                                              %                     90,33            90,33 

Μάδα ξνήο θαπζαεξίωλ                                             0,02009/0,0234     0,0255/0,0280 

Ολνκαζηηθή ηζρύο                                            KW                   35                49,50 

Διάρηζηε / Μέγηζηε δύλακε ηνπ ιέβεηα          KW               20-35             40-49.50 

Η πηώζε πίεζεο ζην ιέβεηα                            mbar                 20                  23 

Τν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) κε ειάρηζηε ζεξκηθή ηζρύ CO  315.1mg/3      346,6 

Τν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) ζε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρύ CO 105,95mg/m3 

Σθόλε (mg/m3)                                                            mg/m3               26,7,13% O2      29.14,13%             

                                                                          A                 520               670 

                                                                          A1             1210               1340 

                                                                           B                845                 960 

                                                                           B1            1270               1325 

                                                                            C             1245               1350 

                                                                            E               850                475 

                                                                            F             1380              1470 

                                                                            G               360               365 

                                                                            H              1560              1700 

Σπλδέζεηο γηα ιέβεηα δεζηνύ λεξνύ από ην ιέβεηα D1                1”               5/4” 

Σπλδέζεηο γηα ην ιέβεηα θξύνπ λεξνύ                    D2               1/2"              1/2" 

Σπλδέζεηο γηα ην γέκηζκα θαη ην άδεηαζκα ηνπ ιέβεηα D3          1/2"               1/2"                                                                                   

Σπλδέζεηο γηα ηελ βαιβίδα αζθαιείαο θαη εμαεξηζκνύ D3           1/2"              1/2"                                                                                   

Σπλδέζεηο γηα ηε δηόγθωζε ηεο ζεξκηθήο βαιβίδαο αζθαιείαοD4      1/2"               1/2"                                                                                  

Σπλδέζεηο γηα αληρλεπηή VTO(         D5                                            1/2"               1/2"                                                                                           



 

                             

Η παξαγωγή ηωλ Λεβήηωλ ΤΚΑΝ 1 θαη ΤΚΑΝ 2  ηνπ εξγνζηαζίνπ  
RADIJATOR έρεη ζαλ ζθνπό λα πξνζθέξεη ζηελ αγνξά έλαλ ιέβεηα πνπ 
ζύκθωλα κε ηα κεραληθά θαη ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα θαίεη ωο 
θαύζηκν βηνκάδα.  
Χξεζηκνπνηώληαο ηνλ γεληθό όξν «ΒΘΟΜΑΖΑ» θπζηθά πξώηα απ’όια 
ελλννύκε ην πειιέη, όκωο πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε θαη ηελ δπλαηόηεηα 
θαύζεο θνπθνπηζηώλ (π.ρ. ειηά, θεξάζη, βύζζηλν...) ελώ γηα όινπο ηνπο άιινπο 
ηύπνπο θαπζίκωλ πξέπεη λα ξωηήζεηε ηνλ αληηπξόζωπν.  
Απ’ ηελ άιιε, νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο αιιάδνπλ έηζη ώζηε ν ηειηθόο 
θαηαλαιωηήο λα έρεη πεξηζζόηεξεο επηινγέο θαπζίκωλ, έηζη είλαη δπλαηόλ ν 
ΤΚΑΝ1 θαη ΤΚΑΝ 2 λα θαίεη θαη ζηεξεά θαύζηκα (μύιν, άλζξαθα...) ζε απηή ηελ 
πεξίπηωζε ε ηξνθνδόηεζε γίλεηε  κε ην ρέξη. 
Βαζκόο  απόδνζε θαύζεο ηνπ πειιέη είλαη πάλω από 90%.  
Σε θαλνληθή ιεηηνπξγία, ε ζεξκνθξαζία ηωλ θαπζαεξίωλ ζηελ έμνδν είλαη 

πεξίπνπ120
ν 

C, θαη ζηε κέγηζηε ιεηηνπξγία είλαη θάηω από 150
ν

C. Απηέο νη ηηκέο 

κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ από ηελ νζόλε αλά πάζα ζηηγκή. Όια ηα κέξε ηνπ ιέβεηα 

πνπ έρνπλ λεξό είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ζωιήλεο άλεπ ξαθήο θαη ιακαξίλα 

πάρνπο 4 κκ θαη πάλω, (εμαξηάηαη από ηε ηζρύ ηνπ ιέβεηα). Ο ιέβεηαο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο από βαξύ ρπηνζίδεξν θαη κνλωηηθό πιηθό . Η ζεηξά ιεβήηωλ ΤΚΑΝ 

παξάγνληαη ζε δύν  ηζρύο   από 20-35kW, θαη ν ΤΚΑΝ 2 από 40-49.50 kW. 

Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ ΤΚΑΝ 1 θαη ΤΚΑΝ 2: 

-Ηιεθηξνληθόο πίλαθαο ειέγρνπ 

-Χάιθηλνο ελαιιάθηεο γηα πξνζηαζία ππεξζέξκαλζεο 

-Αλεκηζηήξαο γηα θαύζε Πειιεη 

-Αλεκηζηήξα γηα θαύζε Ξύινπ 

- Μεραληζκόο πξνζηαζίαο γηα αλαζηξνθή θιόγαο 

- Αηζζεηήξαο θαπζαεξίωλ 
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Περιγραφή: 

1. Σώμα μπόιλερ  
2. Θάλαμος καύσης   
3. Τροφοδότης 
4. Θάλαμος αποθύκευσης πέλλετ 
5. Κάτω πόρτα για τα καυσόξυλα και τον καθαρισμό. 
6. Επάνω πόρτα για τη φόρτωση του ξύλου. 
7. Ηλεκτρικος πίνακας ελέγχου 
8. Καπάκι καθαρισμού 
9. Κόφτρες 
10. Σύνδεση καμινάδας 
11.  Δευτερεύον ανεμιστήρας 
12. Σχάρες ξύλου (χυτού σιδήρου) 
13. Σημείο καύσης 
14. Μέρη καυστήρα 
15. Σημείο κάυσης 
16. Δοχείο στάχτης 
17. Κάτω κοχλίας τροφοδοσίας.  
18. Άνω κοχλίας τροφοδοσίας 
19. Δοσομετρητής ασφαλείας 
20. Ρουλεμάν κίνησης  
21.  Σύνδετηρας συλού με τροφοδότη 

 


