
VELJEKSET ALA-TALKKARI OY

Veto 6
Tahkekütte põleti

Küta oma maja 
biokütustega!2-6 m³



Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi!

VETO 6 - KAASAEGNE PÕLETUSSEADE
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Veto 6 on kaasaegne põletusseade, mille punkri põhjas on kaks sega-
misketast varustatud vedrulattidega, mis tagavad ühtlase kütuse ette-
ande. Selline etteandesüsteem võimaldab kasutada erinevaid kütuseid 
nagu hakkepuit, turvas, graanulid ja brikett. Veto 6 on saadaval 2m3 
punkripõhjaga ning punkri suurendused (0,5 m3, 2 m3, 4m3) on saa-
daval lisavarustusena. Etteandesüsteemi saab varustada erinevate 
põletitega alates 40 kW kuni 120 kW – kusjuures enamus põletitest on 
saadaval ka liikuva restiga (lr). Punkri õhukindel kaas, AVT-A ventiil, 
mesilasvaha ventiil ning tagasipõlemise kontrollsüsteem on loodud 
tagamaks seadme turvalise töö.

TEHNILISED ANDMED:

Punkri maht (põhi + suurendus) 2 - 6 m³

Punkri tüüp õhukindel

Punkri põhja mõõdud 1370 mm (pikkus)
2600 mm (laius)
1200 mm (kõrgus)

Etteandesüsteem 2 x segamisketas
koos vedrulatiga

Etteandeteo läbimõõt Ø 125 x 10 mm

Etteandeteo pikkus 1000 - 5000 mm

Etteandetigude arv (võimsus) 1  (1,1 kW)

Pinge 400 V/3 faasi jah

Loogika baasil
A-T Log 1 juhtkeskus jah

Tagasipõlemiskaitse kolmekordne

Leegivalve jah

Põleti võimsus 40 - 120 kW

Ventilaator jah

Lambda juhtkeskus lisavarustusena

Labadosaator lisavarustusena

CERTIFIED 
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Veljekset Ala-Talkkari Oy | Hellanmaantie 619 | 62130 HELLANMAA
         puh: 06-433 6333 | fax: 06-437 6363 | www.ala-talkkari.fi

Segamisketastele kinnitatud vedrulatid 
söödavad materjali, kogu punkri põhja 
ulatuselt, ühtlaselt teole. Seda kõike väikese 
energiatarbega.

Veto 6 punkri põhjale saab tellida suurenduse, 
mis on varustatud kaanega.
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Veto Maxi 2008

1074,62 kg

4-4023_4m3

14.5.2009
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