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Suur punker

Standard punkri maht on 1 m3. Seda 
saab suurendada kolme erineva punkri 
suurenduse abil:

- sirge suurendus 1 m3
- kooniline suurendus 1,75 m3
- küljelt täidetav kooniline 
  suurendus 3 m3

Jõuline tiguetteanne

Eriliselt disainitud tigu tagab kõrge
tööjõudluse, garanteerides ühtlase 
kütuse etteande ja seda erinevate 
küttematerjalidega.

Kõrge efektiivsus

Kõrge põlemisefektiivsus saavutatakse 
täpse etteandesüsteemi juhtimise ja 
õige põleti kujuga, kindlustades puhta 
põlemise.

Võimalikud põletid

Järgmised põletid on saadaval: 40 kW, 
40 kW liikuva restiga, 60 kW, 80 kW, 
80 kW liikuva restiga, 120 kW,  120 kW 
liikuva restiga. Põletid on valmistatud 
malmelementidest, kindlustades puhta 
põlemisprotsessi.

Pikk eluiga

Põhjalikult läbimõeldud disain ja targalt valitud 
materjalid garanteerivad seadmele pika eluea.

Turvalisus

Seade on varustatud automaatse tuleohutus 
süsteemiga, veepaagiga ning vahatropiga. 
Juhtkeskused on testitud Soome riiklikus 
sertifitseerimiskeskuses.

Ettevõttel Veljekset Ala-Talkkari OY on 50 aastane kodumaistele kütustele mõeldud soo-
jusseadmete tootmise kogemus. Ettevõte on osalenud kodumaiste kütuste kasutamise 
riiklikes arendustöödes, alates viimaste algusaegadest. Veto Turvehakemaatti on ühe 
arendustöö tulemus, mis oli suunatud lihtsalt käsitletavate seadmete tootmisele. Põleti 
on kinnitatud katla küljele ja toimib nagu õlipõleti vastavalt katla temperatuurile. Kü-
tusena saab kasutada hakkepuitu, tükkturvast, graanuleid, briketti, vilja või sorteerjääke. 
Seadmeid on testitud vastavalt standardile EN-303-5 (VTT, Vakola, BLT Wieselburg, 
SP, Teknologisk Institut). Põleti komplekti kuulub loogika baasil töötav juhtkeskus, katla 
termostaat, vesi-kustutussüsteem, leegivalve, söötekanali ülekuumenemise kaitse ja 
pealüliti.

VETO TURVEHAKEMAATTI

Veto Turvehakemaatti ja 
kooniline punkri 
suurendus 
(kokku 2,75 m3)

A-T Log 1 on loogika
baasil töötav juhtkeskus

CERTIFIED 
ORGANISATION

ISO 9001

CERTIFIED 
ORGANISATION

ISO 14001

Põleti mõõdud L x K x P
40 kW 285 x 220 x 250
60 kW 285 x 220 x 290
80 kW 365 x 220 x 290
80 kW (liikuva restiga) 365 x 260 x 360
120 kW 365 x 260 x 360
120 kW (liikuva restiga) 365 x 260 x 430
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 Tootja:                    Müük:

               Veljekset Ala-Talkkari Oy
                     Hellanmaantie 619
              FIN-62130 HELLANMAA
Tel: +358 6 4336 333, Faks: +358 6 4376 363
                    www.ala-talkkari.fi

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi!

                         Starfeld OÜ
                     Aretuse 7, Märja
         Tähtvere vald, Tartumaa 61406
                 gsm +372 58 118 669
                     info@starfeld.ee
                      www.biotuli.ee


