
Nuolat žingsniu priekyje – tai Danijos Nr. 1 gamintojo NBE Production A/S naujausias kūrinys – granulinis 
katilas Black Star+. Šis simpatiškos išvaizdos ir aptakių formų įrenginys patiks tiems, kas vertina namų šilu-
mą ir jaukumą. Naujausios technologijos ir automatizuotas katilo veikimas garantuoja išskirtinį komfortą ir 
ilgalaikį darbą. Negana to, prijungus Black Star+ prie virtualios katilų sistemos StockerCloud, galite stebėti 
ir kontroliuoti katilo bei šildymo sistemos procesus.

Naujasis Black Star+ katilas ne tik ypatingai efektyvus, bet ir lengvai valomas bei prižiūrimas. Dėka automa-
tizuoto pelenų surinkimo bei šalinimo į didžiulę pelenų talpą, ją ištuštinti reikės tik keletą kartų per sezoną. 
Pasirūpinome, kad standartinėje komplektacijoje turėtumėte ir stabilią bei patikimą degimo kontrolę, kurią 
užtikrina lambda zondas.

Katilo tipas BS+10 BS+16 BS+25
Nominali galia kW 12 16 23
Minimali galia kW 3 5 7
Nominalus efektyvumas % 95,0 95,0 95,0
Minimalus efektyvumas % 95,1 94,3 92,9
Kuras Medienos granulės 6 - 8 mm
Energijos sunaudojimas (nominalus) W 39 52 66
Energijos sunaudojimas (minimalus) W 23 25 27
Emisijos klasė 5
Vandens kiekis katile l 36 36 36
Pelenų talpa l 25 25 25
Svoris kg 162 163 165
Aukštis mm 1113 1113 1113
Plotis mm 490 490 490
Gylis mm 969 969 969
Pajungimas DN 3/4" 3/4" 3/4"
Dūmtraukio skersmuo mm 130 130 130

Granulinis katilas
BlackStar+

NAUJIENA



1. Patogus rankinis šilumokaičio valymo mechanizmas.
2. Didelė ir talpi pelenų dėžė, kurią ištuštinti reikės keletą 

kartų per sezoną.
3. Sraigtas automatiškai šalina pelenus į pelenų dėžę.
4. Vertikalus šilumokaitis su turbuliatoriais.
5. Lambda zondas automatiškai reguliuoja oro bei kuro 

santykį, todėl esant bet kuriai degiklio galiai, užtikrina-
mas nepriekaištingas kuro sudeginimas. 

6. Nedidelis vandens tūris katile leidžia greičiau bei efekty-
viau pasiekti norimą temperatūrą ir palaikyti itin taupų 
katilo veikimą vasaros metu.

7. Didelis (10“) ir patogus liečiamas ekranas, sujungtas su 
katilo WiFi ryšiu. Galite valdyti ir stebėti katilo veikimą 
iki 30 m atstumu.

8. Moduliacinis (10 – 100 %) nerūdijančio plieno degiklis – 
efektyvus kuro sunaudojimas garantuotas.

Kontaktai:

Kodėl StokerCloud?
Tai puiki galimybė gauti katilo programinės įrangos atnauji-
nimus tiesiai į valdymo pultą, o katilo veikimas reguliuojamas 
esant bet kurioje pasaulio vietoje, bet kuriuo laiku. Elektro-
niniu paštu ar SMS žinute gausite visus pranešimus apie sis-
temoje esančią problemą, o Jūsų katilo atstovas nuotoliniu 
būdu optimizuos situaciją.

Kaip tai veikia?
Norint, granulinį katilą Black Star+ prijungti prie StokerCloud 
programos, reikia turėti interneto ryšį: WiFi arba LAN kabelį, 
kuris jungsis į valdymo pultą. Kiekvienas valdymo pultas turi 
unikalų numerį, kuris padeda prisiregistruoti prie virtualios ka-
tilų sistemos StokerCloud.

Katilo plotis su 280l talpa
BS+ 10; 
BS+ 16; 
BS+ 25; 

Katilo plotis su 380l talpa
BS+ 10; 
BS+ 16;
BS+ 25;
 

Kas yra StokerCloud? 
StokerCloud yra internetinė priemonė, kuri leidžia Jums ar Jūsų katilo atstovui stebėti, 
valdyti ir optimizuoti granulinio katilo veikimą 24/7 internete.

– 1240 mm– 980 mm
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