Rentoudu ja nauti lämmöstä –
PIV pelletti-imuri hoitaa työn

Helppo ja joustava pelletti-imurijärjestelmä
Etsitkö helppokäyttöistä pellettien varastointi- ja siirtojärjestelmää?

PIV pelletti-imuri tarjoaa ratkaisun!
Pelletti-imurin avulla pellettilämmityksen
käyttö on helppoa – alipaineella toimiva
imuri pitää huolta polttimen pelletin
saannista.

Uudiskohteissa pellettisäiliön voi sijoittaa lähes mihin vain – esimerkiksi maan alle tai
piharakennukseen – ja imurijärjestelmän
saa asennettua huomaamattomasti talon
rakenteisiin. Remontoitavissa kohteissa
pellettilämmitys on helppo tapa korvata
vanha öljy- tai puulämmitys: pelletin varastoinnissa ja järjestelmän asennuksessa
voidaan hyödyntää vanhan lämmitysjärjestelmän tiloja.

Pelletti-imuri on oiva ratkaisu, jos mietit uudiskohteen lämmitysvaihtoehtoja,
olet luopumassa vanhasta öljy- tai puulämmityksestä, tai haluat vapautua pelletin kantamiselta viikkosiiloon.

”Pellettilämmitys on kodikasta, ekologista ja edullista,
ja pelletti-imuri tekee siitä helppoa!”

PIV3 yksikkö ja siilo
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PIV on verraton!
•
•
•

•

Ei enää pelletin siirtoa käsin
Helppo asentaa vaikka itse
Pelletin siirtomatka letkua pitkin
2–30m mahdollistaa joustavan ja
huomaamattoan asennuksen
Taloudellinen

2-30m
Imuputken pituus

1250mm

PIV-järjestelmä
1. Imuyksikkö
2. Erotussyklooni
3. Purusäiliö
4. Pellettiseula ja päiväsäiliö
5. Annostelusuppilo
6. Annosteluruuvi

7. Syöttöputki
8. Ohjauskeskus
9. Korvausilma
10. Tärymoottori
11. Maasiilo

1750mm

1850mm

Pellettisäiliön voi sijoittaa
•
•
•
•

maan alle
kellariin, varastoon, ulkorakennukseen tms.
remontoitavissa kohteissa esim vanhan öljysäiliön paikalle
säiliönä toimii myös suursäkki

Imurijärjestelmä voidaan asentaa
•
•
•

helposti ja huomaamattomasti talon rakenteisiin
pellettitakan kohdalla vaikka takan ylle ylempään
kerrokseen tai yläpohjaan
joustavasti pelletin siirtomatkan (2-30 metriä) ansiosta

Pelletit imetään
•
•

Säiliön päältä tai alta
suoraan suursäkistä
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Triotec Oy on metallialan konepaja, joka valmistaa, myy
ja markkinoi korkealaatuisia siipikarjankasvatusjärjestelmiä, ulkorehu- ja pellettisiiloja sekä
kuljettimia. Triotec on hitsattujen siilojen markkinajohtaja Suomessa. Yrityksen tuotteet ovat edustettuina myös
Norjassa,Ruotsissa, Venäjällä ja Sloveniassa. Triotec tuottaa
ohutlevytöiden alihankintaa muille laite- ja konevalmistajille.
Triotec Oy syntyi helmikuussa 1994 kun yritys osti karjatalouskalusteita valmistaneen, vuonna 1978 perustetun Trional Oy:n
liiketoiminnan ja kiinteistöt. Triotecin omistajilla ja työntekijöillä on vuosikymmenten kokemus metallialan tuotteiden
valmistuksesta. Triotecin omat 5200m2 toimitilat sijaitsevat Varsinais-Suomessa Koski TL:ssä.
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