Sigurnost i toplina u Vašem domu
Siguria dhe ngrohtësia në shtëpinë Tuaj
Сигурност и топлина во Вашиот дом

Zaštitimo prirodu korišćenjem obnovljivih izvora energije!
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симболи

Zašto je biomasa obnovljivi izvor energije?
Biomasa je jedan od obnovljivih izvora energije, jer potiče od živih organizama. Glavna prednost biomase kao obnovljivog izvora
energije jeste u tome što se može proizvoditi gotovo svuda na planeti. Održivost biomase kao izvora energije postiže se adekvatnim
upravljanjem tim resursom.
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максимално време на работа со полн резервоар

kapacitet rezervoara za pelet

kapaciteti i rezervuarit për topthat e vegjël të drurit капацитет на резервоарот за пелети
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Drvo - se kao izvor energije koristi od početka ljudske vrste za grejanje i pripremanje hrane. Drvo se smatra neutralnim nosačem energije
jer prilikom eksplotacije oslobađa minimalnu količinu CO 2, otprilike istu količinu koju apsorbuje u procesu fotosinteze.
Pelet - je gorivo izrađeno od drvne mase, bez hemijskih dodataka i apsolutno nije štetno po čovekovo zdravlje i okolinu. Pelet je veoma visoke
kalorijske moći - do 5,4 kWh/kg. Osnovne prednosti peleta jesu: 1) velika iskorišćenost energije, 2) jednostavno transportovanje, korišćenje
i skladištenje, 3) pri sagorevanju ostaje minimalna količina pepela.

Le ta ruajmë natyrën me përdorimin e burimeve përtërirëse të energjisë!
Përse biomasa është burim i përtërirë i energjisë?
Biomasa është njëra prej burimeve përtërirëse të energjisë, sepse buron prej organizmave të gjallë. Përparësia kryesore e biomasës
si burim përtërirës i energjisë qëndron në atë se mund të prodhohet gati gjithkund në planet. Qëndrueshmëria e biomasës si burim i
energjisë arrihet me përdorimin adekuat me atë resurs.
Druri - si burim i energjisë përdoret që prej fillimit të llojit njerëzor për ngrohje dhe për përgatitjen e ushqimit. Druri konsiderohet bartës
neutral i energjisë, sepse me rastin e eksploatimit liron sasi minimale të CO 2, përafërsisht sasi të njëjtë të cilën e absorbon në procesin
e fotosintezës.
Briketi - është lëndë e përpunuar prej masës së drurit, pa shtojca kimike dhe absolutisht nuk është e dëmshme për shëndetin dhe për
rrethinën e njeriut. Briketi ka vlerë shumë të lartë kalorike - deri në 5,4 kWh/kg. Përparësitë kryesore të briketit janë: 1) përdorimi i madh
i energjisë, 2) transportimi i thjeshtë, përdorimi dhe deponimi, 3) gjatë djegies mbetet sasi minimale e hirit.

Да ја заштитиме природата со користење на обновливи извори на енергија!
Зошто е биомаса основен извор на енергија?
Биомаса е еден од обновливите извори на енергија, затоа што потекнува од животински организми. Главната предност на
биомасата како обновлив извор на енергија е тоа што може да се произведува насекаде на планетата. Одржувањето на биомасата
како извор на енергија се постигнува со адекватно управување со тие ресурси.
Дрвото - како извор на енергија се користи од почетокот на човештвото за греење и готвење. Дрвото се смета за неутреален носач
на енергија, затоа што при експлоатација ослободува минимална количина на CO 2, скоро иста количина колку што апсорбира во
процес на фотосинтеза.
Пелет - е гориво изградено од дрвена маса, без хемиски додатоци и апсолутно не е штетно по човеково здравје и околина. Пелетот
има висока калорична моќ до 5,4 kWh/kg. Основните предности на пелетот се: 1) Голема искористеност на енергија, 2) едноставно
транспортирање, користење и складирање, 3) при согорување останува минимална количина на пепел.
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U težnji da svojim kupcima obezbedi maksimalnu pouzdanost
i udobnost kompanija Alfa-Plam neprekidno radi na razvoju
novih, tehnološki naprednijih proizvoda i na unapređenju
kvaliteta i funkcionalnosti postojećih proizvoda.
Proizodi Alfa-Plam, koji koriste pelet kao gorivo, predstavljaju
jedinstveni spoj vrhunskog dizajna i savremene tehnologije.
Kupovinom i eksplotacijom ovih proizvoda pokazujete da
vodite računa o zaštiti životne sredine i doprinosite borbi protiv
globalnog zagrevanja.
Jednostavna i laka upoteba, minimalna količina pepela pri
sagorevanju i visok stepen automatizacije su samo neke od
prednosti ovih proizvoda, zbog kojih je Alfa-Pelet „Izbor
bez greške”.

Në përpjekje që blerësve të saj t’u sigurojë besueshmëri
maksimale dhe rehati, kompania Alfa-Plam pandërprerë
punon në zhvillimin e prodhimeve të reja, teknologjikisht të
avancuara dhe në përparimin e kualitetit dhe funksionalitetit
të prodhimeve ekzistuese.
Prodhimet e Alfa-Plam që përdorin toptha të vegjël druri si
lëndë djegëse, janë gërshetim unikat i disenjit të lartë dhe i
teknologjisë moderne. Me blerjen dhe me eksploatimin e këtyre
prodhimeve, ju tregoni se kujdeseni për mbrojtjen e ambientit
jetësor dhe kontribuoni në luftë kundër ngrohjes globale.
Përdorimi i thjeshtë e i lehtë, sasia minimale e hirit gjatë
djegies dhe shkalla e lartë e automatizimit janë vetëm disa
prej përparësive të këtyre prodhimeve, për shkak të të cilave
Alfa-Pelet është “Zgjedhje pa gabim.”

За да обезбеди максимална доверба и удобност кај своите
купувачи, Алфа-Плам постојано работи на развој на нови,
технолошки напредни производи и на унапредување на
квалитетот и функционалноста на постоечките производи.
Производите Алфа-Плам што користат пелети како гориво,
претставуваат единствен спој на врвниот дизајн и современата
технологија. Со купување и користење на овие производи
покажувате дека водите сметка за заштита на животната
средина и придонесувате во борбата против глобалното
затоплување.
Едноставната и лесна употреба, минималната количина
пепел при согорување и висок степен на автоматизација се
само предностите на овие производи, поради кои Алфа-Плам
е “Избор без грешка“.

Štednjaci, peći i kotlovi na pelet
Furnelat, furrat dhe kazanët në toptha të vegjël druri
Шпорети, печки и котли на пелети
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8,37 kW

7,85 kW

500 x 470 x 940 mm

500 x 490 x 955 mm

80 mm

80 mm

0,82 / 2,03 kg/h

0,82 / 2,03 kg/h

28 h

28 h

23 kg

23 kg

140 m³

131 m³

54 m2

50 m2

110 / 128 kg

110 / 128 kg

84,55 %

84,77 %

7 kW

16,5 kW

520 x 488 x 967 mm

574 x 568 x 1237 mm

80 mm

80 mm

0,9 / 1,7 kg/h

2 kW

25,5 h

14,5 kW

23 kg

32 l

115 m³

1,3 / 3,7 kg/h

45 m2

34,6 h

125 / 142 kg

45 kg

87 %

124 - 275 m³
47 - 106 m2
193 / 222 kg
94 %
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20,78 kW

15,5 kW

582 x 620 x 1200 mm

520 x 570 x 1010 mm

80 mm

80 mm

8,18 kW

2,92 kW

2,5 kW

900 x 600 x 850 mm

17,86 kW

13 kW

330 x 440 x 260 mm

32 l

32 l

1,7 / 5,05 kg/h

1,2 / 3,5 kg/h

0,64 / 1,98 kg/h

26,5 h

21 h

23 h

45 kg

25 kg

15 kg

156 - 346 m³

116 - 260 m³

136 m³

60 - 133 m2

45 - 100 m2

52 m2

196 / 225 kg

181 / 223 kg

141 / 163 kg

86,09 %

93 - 94 %

86 %

80 mm
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25 kW

7,39 - 28 kW

590 x 642 x 1222 mm

1010 x 743 x 1400 mm

80 mm

80 mm

-

28 kW

22,57 kW

74 l

35,5 l

1,7 / 6,7 kg/h

1,48 / 5,05 kg/h

118 h

30 h

200 kg

45 kg

210 - 466 m³

169 - 376 m³

80 - 180 m2

65 - 145 m2

310 / 345 kg

230 / 259 kg

91,94 %

90,15 %

FOREST PELLET
www.forestalfaplam.com

Alfa-Plam preporučuje upotrebu peleta proverenog i pouzdanog kvaliteta - Forest pellet. Visoka kalorijska moć i dobro
sagorevanje, sa minimalnom količinom pepela, garantuju maksimalne rezultate i komfor pri korišćenju proizvoda iz
ovog programa.

Alfa-Plam ju rekomandon përdorimin e briketës me kualitet të vërtetuar e të besueshëm - Forest pellet. Fuqi e lartë
kalorike dhe djegie e mirë, me sasi minimale të hirit janë karakteristikat që garantojnë rezultate maksimale dhe rehati gjatë
përdorimit të produktit nga ky program.

Алфа-Плам препорачува употреба на пелети со проверен и сигурен квалитет - Forest pellet. Високата каролична моќ
и доброто согоревање, со минимална количина пелети, се карактеристики кои гарантираат максимални резултати и
удобност при користење на производите од оваа програма.
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