
VENTO BIO
Moc: 15 / 20 / 25 / 35 / 50 kW

PALIWO PELLET

Sprawność
Poj. wodna
Masa zestawu
Temp. robocza wody grzewczej
Min. temp. wody powrotnej
Ciśnienie robocze
Zasilanie elektryczne 
Zalecana wysokość komina
Min. przekrój komina
Pojemność zbiornika paliwa
Min. długość zestawu 
Min. szerokość zestawu 
Min. wysokość zestawu 
Długość kotła 
Szerokość kotła
Wysokość kotła
Średnica czopucha spalinowego
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VENTO BIO 15 kW 20 kW 25 kW 35 kW 50 kW
91

67 80 95 120 135
333 393 458 510 580

0,37

80
55

max. 1,5
230
8-10

400/200 484/230

160 180 220

108,5 120,5 132,5 141,4 148,4
970 970 970 113,8 113,8

147,5 147,5 147,5 155,1 163,1
83,6 95,6 107,6 105,5 113,5
49,0 49,0 49,0 65,1 65,1

147,5 147,5 147,5 155,1 163,1

Jest to w pełni automatyczny kocioł pelletowy stworzony z myślą o właścicie-
lach domów jednorodzinnych, którzy szukają godnego zaufania, czystego i 
łatwego w obsłudze urządzenia grzewczego. Sercem kotła jest palnik pelleto-
wy, własnej konstrukcji. Charakteryzuje się on wysokim poziomem spalania, 
co gwarantuje wyjątkową wydajność bez względu na to czy spalamy pellet 
wysokiej czy niskiej jakości. Kocioł współpracuje ze wszystkimi systemami 
hydraulicznymi, wyposażony jest w system automatycznego usuwania 
popiołu i posiada opcję montażu modułu do sterowania internetowego, 
umożliwiającego zdalną kontrolę. Takie zestawienie tworzy z niego urządzenie 
wymagające minimalnego zaangażowania w obsługę. Sprowadza się ono w 
praktyce do załadunku paliwa, usunięcia popiołu raz w miesiącu i kontroli 
paleniska raz w tygodniu. Dzięki rozdzieleniu zasobnika i kotła, w dwie 
niezależne bryły, Vento BIO jest urządzeniem, które ma wiele kombinacji 
ustawień i zmieści się prawie w każdej domowej kotłowni.

91 % sprawności

Palnik Moderator

Automatyczna zapalarka

System usuwania popiołu

Moduł internetowy
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Wygląd, wyposażenie i informacje techniczne produktów przedstawionych w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego i nie są wiążące dla Moderator Sp. z o.o. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę oraz wygląd i wymagają 
uzgodnienia, przed dokonaniem zakupu. Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą Moderator Sp. z o.o.

www.moderator.com.pl


