Kainos nuo 01-04-2022

GRANULINIAI / KOMBINUOTI ir BIOMASĖS
KATILAI
1. Granuliniai ir kombinuoti katilai
Degikliai su automatiniu valymu ir automatiniu uždegimu/gesinimu
Standartinė komplektacija : degiklis VENMA "Comfort", šnekas ir elektroninis valdymas ”TECH ST976 (valdo
is siurblius ir servo pavarą. Komplekte 6-i davikliai, tame skaičiuje ir lauko temperatūrinis daviklis)
Granuliniai katilai
“KAMEN PELLET KOMPAKT LUX“ (5 class, Ecodesign)

Granuliniai katilai
„ KAMEN PRIMA Pell " (5 class, Ecodesign) - NAUJIENA !

Granuliniai katilai
“KAMEN PELLET PERFEKT BIO“ (5 class, Ecodesign)
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Granuliniai katilai
„ KAMEN PELLET KOMPAKT“ (5 class, Ecodesign) – POPULIARUS !
(Talpa 300 L)

* - durelių vyrių pusės keičiamos nemokamai
Su kamino pajungimo vieta ant galinės sienelės - kaina derinama su pardavėju

Granuliniai / Kieto kuro
“KAMEN PELLET PLUS“
(Talpa 300 L)

* - durelių vyrių pusės keičiamos nemokamai
Su kamino pajungimo vieta ant galinės sienelės - kaina derinama su pardavėju

Granuliniai / Kieto kuro
“KAMEN PELLET PLUS“ 60 – 300kW
(Ёмкость 600L)

PASTABA :

Katilams nuo 100 kW skaičiuojama papildoma transportavimo kaina iš Kauno !
* - reikalingas 40% avansas
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Granuliniai katilai
KAMEN PELLET MAX- NAUJIENA !

* - durelių vyrių pusės ir degiklio tvirtinimo pusės keičiamos nemokamai užsakant;
Su kamino pajungimo vieta ant galinės sienelės

- kaina derinama su pardavėju

2. BIOMASĖS katilai
Degikliai su automatiniu valymu ir automatiniu uždegimu/gesinimu
Standartinė komplektacija : degiklis VENMA "Comfort", šnekas ir elektroninis valdymas ”TECH ST976 (valdo
is siurblius ir servo pavarą. Komplekte 6-i davikliai, tame skaičiuje ir lauko temperatūrinis daviklis)
Biomasės drėgnumas iki 35 %; frakcija: iki 30 mm

PASTABA :

Gamintojas rekomenduoja katilus nuo 60 kW montuoti atviro tipo šildymo sistemose.

3. MEDŽIO / ANGLIES granulių ir KIETO kuro katilai
Degikliai be automatinio valymo ir uždegimo.
KOMPLEKTACIJA: špižinis degiklis, šnekas ir elektroninis valdymas TECH ST480 K
(valdo 4 siurblius ir servo pavarą. Lauko daviklis standartinėje komplektacijoje).
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MEDŽIO ir ANGLIES granulių katilai
“KAMEN MULTI K5 “
( 5 class, testas kurenant anglies granules )

MEDŽIO ir ANGLIES granulių katilai
KAMEN MULTI ir MULTI KG (труба в верх)

KIETO KURO KATILAI
Kieto kuro katilai
“KAMEN WDS“ - 5 klasė, Ecodesign
(Metalas 265 GH, metalo storis 6 mm)

Kieto kuro katilai
KAMEN DREMAX
Metalas 265 GH, metalo storis 6 mm;
Malkų ilgis iki 65 cm, priklausomai nuo galingumo !
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Kieto kuro katilai
"KAMEN DREMAX PREMIUM
Ventiliatorius + Valdiklis SP 32 (KG elektronik)
Valdiklis SP 32 (KG elektronik) – valdo 2 siurblius, yra opcija dūmų detektoriui PID pajungti (papildomai 42 € + PVM);
Metalas 265 GH, metalo storis 6 mm;
Malkų ilgis iki 65 cm, priklausomai nuo galingumo !

DIDELIO GALINGUMO kieto kuro katilai
“KAMEN WG-DM“
(Metalas 265 GH, storis 8 mm, išskyrus 50kw - 6mm) valdymo sistema ST81K , valdo 2-u siurblius)

PASTABA :

Katilams nuo 100 kW skaičiuojama papildoma transportavimo kaina iš Kauno !
Gamintojas rekomenduoja katilus nuo 60 kW montuoti atviro tipo šildymo sistemose.
* - Reikalingas 40% avansas.
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ATSKIROS DALYS
Degikliai “VENMA COMFORT“
(su automatiniu valymu ir automatiniu uždegimu)
KOMPLEKTACIJA : degiklis, šnekas ir elektroninis valdymas ”TECH ST976
(Valdo 4-is siurblius ir servo pavarą. Komplekte : lauko, katilo, boilerio, grįžtamo, servo mechanizmo, perkaitymo

Degikliai ”VENMA COMFORT S”
(rotaciniai )

Automatinė PELENŲ ŠALINIMO SISTEMA didelio galingumo degikliams

Katilo galingumai

MAŽMENINĖ kaina su PVM, €

200 kW

1570

250 kW

1890

300 kW

2220

400 kW

2730

500 kW

3230
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TALPOS granulėms

ELEKTRONIKA

“TECH“ elektroninis valdymas granuliniams katilams
ST 976 ”TECH” – standartinis valdymas granuliniams katilams „VENMA Comfort“ su automatiniu uždegimu ir
automatiniu degiklio nuvalymu. Komplekte yra 6 davikliai : lauko, katilo, boilerio, grįžtamasis, servo mechanizmo,
perkaitimo. Valdo 4 siurblius ir servo mechanizmą. Dūmų detektorius PID papildomai 62 € be PVM.
ST 480 K - standartinis katiluose be automatinio uždegimo, PID - o opcijos nėra (valdo 4 siurblius ir servo mechanizmą).
KASKADO valdiklis (max 4 katilai) galima komplektuoti ir su ST 976, ir su ST 480 valdikliu – kaina 103 € be PVM.

Elektroninis valdymas kieto kuro katilams
TECH ST 81K (valdo 2 siurblius) – standartinėje komplektacijoje didelio galingumo katiluose WG-DM. PID negalimas.
KG elektronik SP 32 (valdo 2 siurblius) – standart. komplektacijoje katiluose DREMAX PREMIUM. PID 42 € be PVM.
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Pajungimo vietos katile pakeitimas į kairę arba dešinę pusę papildomai - kaina derinama su pardavėju
Špižinės grotelės - kaina derinama su pardavėju

KAMEN hidrauliniai skirstytuvai
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Generalinis “Kamen” atstovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje:
UAB “Abara Group”
Ofisas: Raudondvario pl. 91-214, Kaunas, LT-47183, Lietuva,
Mob. +370 67087055 e-mail: info@abaragroup.eu
www.abaragroup.eu; www.kamenkatilai.lt
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