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NAGRZEWNICA POWIETRZA 
NA PELLET
Urządzenia Orte Power model 24, 35, 45, 80, 130, 
250 dostarczane są jako zintegrowane urządzenie 
grzewcze w skład którego wchodzi nagrzew-
nica o mocy od 24 kW do 250 kW z palnikiem 
oraz zasobnikiem na pellet wraz z podajnikiem. 
Urządzenia Orte przeznaczone są do ogrzewania 
pomieszczeń w budynkach gdzie nie ma, bądź nie 
chcemy wykorzystywać instalacji wodnej. Ciepło 
wytwarzane w nagrzewnicy w postaci podgrzane-
go powietrza bezpośrednio (model Orte Power 24) 
lub przy pomocy kanałów powietrznych (model 
Orte Power 35-250) dostarczane jest do ogrzewa-
nego pomieszczenia.

Dostępne są modele nagrzewnic Orte Power: 
24, 35, 45, 80, 130, 250, gdzie przepływ ogrzanego 
powietrza wynosi od 1500 do 15 200 m3/h. Przy tak 
zróżnicowanej mocy urządzeń, mogą znaleźć one 
zastosowanie nie tylko w domach jednorodzin-
nych, ale też w budynkach o dużo większej kuba-
turze np.: biurach, biurowcach, budownictwie wie-
lorodzinnym, magazynach, halach przemysłowych 
i sportowych, szklarniach oraz innych budynkach, 
gdzie potrzebne jest źródło szybko dostarczanego 
ciepła.

ZALETY
 tanie i powszechne dostępne ekologiczne i czy-

ste paliwo – pellet,
 brak przykrego zapachu, kurzu, przeciągu,
 wysoka sprawność urządzenia i dodatkowa 

oszczędność poprzez skrócenie czasu nagrzewania 
pomieszczeń,

 prosta i wygodna obsługa (automatyczne wygar-
nianie popiołu),

 nie wymaga instalacji grzewczej – może stać się 
elementem już istniejącego systemu nadmucho-
wego,

 niskie koszty montażu i eksploatacji,
 ogrzewa powietrze i wymusza jego cyrkulację,

 pełna automatyka, możliwość zaprogramowania 
temperatury w ciągu dnia i nocy.

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska.
Producent: Orte Polska Sp. z o.o.
Gwarancja: 2 lata.
Usługi: gwarancja dostaw paliwa, pomoc tech-
niczna 24/7, kompleksowe wsparcie, doradztwo na 
etapie koncepcji systemu nadmuchowego, dobór 
urządzeń, nadzór podczas uruchomienia, serwis, 
obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna, szkolenia 
dla instalatorów, dystrybutorów, użytkowników, 
doradztwo techniczne, montaż, pomoc techniczna 
24/7, dostawy paliwa.
Certyfikaty i Nagrody: 

 deklaracje zgodności CE, 
 deklaracje właściwości użytkowych zgodne 

z PN-EN 14785:2009,
 świadectwo Instytutu Energetyki Instytutu 

Badawczego, jednostki notyfikowanej nr 1452 nr 
OS/157/CUE kwalifikujące urządzenia w zakresie 
emisji do 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012,

 laureat Eco Design MTP 2014.
Pozostała oferta:

 pellet,
 brykiet,
 drewno kominkowe,
 koszyki na pellet.
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