
SUN PN
arzătoare pe peleți

certificare CE

ecologic - emisii reduse

producere a.c.m.

panou de comandă 
digital

transmisie de date în timp real 
folosind protocol OpenTherm
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Descriere U.M.

Model SUN P7 N SUN P12N

Putere termică max./min. kW 34,1/13,7 55,0/30,0
Debit combustibil max./min. kg/h 7,2/2,9 11,6/6,3  
Indice de protecţie electrică  IP  X0D 
Tensiune de alimentare/frecvenţă V/hz 230/50 
Putere electrică absorbită/aprinzător W 100/300 
Greutate  kg 11 13,5

 Comandă pentru pompă de încălzire.
 Comanda pentru circuitul de apă caldă menajera. 
 Comanda pornire arzator cu termostat de cameră sau OpenTherm.
 Protecție cazan la supratemperatură.
 Gestionare presostat lipsă apă cazan.
 Display ușor accesibil.
 Meniu simplu și ușor de utilizat.

SUN P N este un arzător pe peleţi cu un 
design foarte compact și original care îl fac să 
fie potrivit pentru utilizarea pe majoritatea 
cazanelor pe combustibil solid existente 
actualmente pe piaţă. Atenţia în proiectare și 
în producţia industrială a permis să se obţină 
un aparat echilibrat, cu randament ridicat, 
niveluri scăzute de emisii de CO și NOx și o 
flacără foarte silenţioasă.

Arzătorul este proiectat pentru racordarea la 
un boiler extern pentru apa caldă menajeră 
(opţional).

  1  Indicator funcţionare încălzire
  2  Indicator anomalie
3a  Indicator arzător aprins
3b  Indicator anomalie blocare
  4  Indicator multifuncţional
  5  Cerere de încărcare peleţi în 
 curs
  6  Indicator funcţionare apă caldă 
 menajeră
  7  Cerere de încărcare instalaţie
  8  Buton Pornit/Oprit - 
 Enter - Reset
  9  Buton de selectare parametri
10  Tastă de selectare parametri - 
 Funcţia de încărcare peleţi
11  Tastă Informaţii - Acces în Meniu

Panou de comandă

Avantaje
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Ecounit WBEnergy Saving 2SFL + SUN P7 N

Circuit 
Încălzire

Energy Saving 2

intrare apă rece

ieșire a.c.m.
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