
Sistem odjema za vaš

zalogovnik peletov.

Kmetijstvo. Energija. Prihodnost.

Varčen s prostorom. Vsestranski. Zanesljiv.

Eden za vse. Sonnen-Pellet Maulwurf ®



Toplota iz narave.



 

pri čemer so mehansko
obremenjeni.

se premika po "gladini"

mehanskimi obremenitvami.

Pasivno: Peleti drsijo 

Zanesljiv odjem in maksimalna kapaciteta zalogovnika

Zvijača: odjem lesnih peletov z vrha!

do odjemnega mesta, 

peletov, in jih varuje pred

mora zagotoviti prostor za skladiščenje 
peletov. Mnoge rešitve takih zalogovnikov so
osnovane po načelu pasivnega odjema:

v takih zalogovnikih obvezna postavitev
klančin, klančine pa nam zapravijo lep del
zalogovnega prostora.

Načelo delovanja Maulwurfa (krt) je ravno
obratno kot pri klasičnih zalogovnikih, 
kjer je odjem peletov nameščen na najnižji

Pellet Maulwurf® postavlja to načelo na 
točki. Evropsko patentirani Sonnen-

"napaja" kotel centralnega ogrevanja.

Sonnen-Pellet-Maulwurf rije po  
zalogovniku proti dnu, se odriva od
sten in tako izprazni zalogovnik.
Vgradnja klančin je torej nepotrebna.
Sonnen-Pellet Maulwurf je sistem odjema-
za vse možne oblike zalogovnikov.
Primeren je za kotlovske sisteme s
pnevmatskim dovajanjem peletov.

Odjem peletov z vrha zagotavlja 
zanesljiv dovod kuriva v kotel
centralnega ogrevanja. Ta lastnost je
ključna za nemoteno delovanje kurjave.

Kdor se odloči za kurjavo na lesne pelete,

peleti drsijo do odjemnega mesta. Zato je

glavo, ker sesa pelete z vrha, in tako

Aktivni odjem peletov prinaša

klasičnimi tehnikami
odjema peletov iz zalogovnika!

številne prednosti pred

Sonnen-Pellet Maulwurf®: 

Aktivno: Odjemno mesto
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Prednost za vse:
Sonnen-Pellet Maulwurf® za kupce in instalaterje

ali vkopanem zalogovniku:
Maulwurf izkaže svoje številne

v Maulwurftanku, tako v kletnem  Pri odjemu z vrha so klančine v zalogovniku
odveč. Tako lahko pridobimo do 50% več
prostora v zalogovniku. Pri uporabi tega načina
tudi prostori, kjer višina stropa ne presega 
200 cm, postanejo uporabno skladišče.

prednosti povsod.

Varuje pelete :
Pri odjemu z vrha se vskladiščeni peleti
le malo premikajo. Tak način odjema varuje
kurivo in deluje zanesljivo. Zagotovljeno je
izgorevanje peletov brez napak.

Znižuje stroške :

koristna prostornina zalogovnika in tako
Zaradi optimalne izrabe prostora naraste

zniža stroške skladiščenja peletov.

Kompatibilen :
Maulwurf je primeren za uporabo v vseh sistemih
ogrevanja s sesanjem peletov. Seznam opreme
ki je testirana za delovanje s Maulwurfom
poiščite tukaj:
www.schellinger-kg.de

Enostaven za montažo in vzdrževanje :
Do zagona Maulwurf montiramo z nekaj
enostavnimi prijemi. Zaradi premišljene sestave
je potreba po vzdrževanju skromna. V primeru

zalogovnika.
popravila ga enostavno vzamemo iz

zalogovnik in Maulwurf
zalogovnik s polžem

odjem peletov zalogovnika [%]
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zdrobljenih delcev je ugodna.
Mešanica peletov in

Motnje pri dovajanju peletov
in pri izgorevanju v kotlu so

preprečene.

Univerzalno uporaben kot Varčen s prostorom :



Močna ekipa

Skupaj s patentiranim Sonnen-
Pellet Maulwurf®-om smo razvili še  
Maulwurftank - sistem skladiščenja
peletov z najvišjim izkoristkom hrambe
med vsemi načini: učinkovit, prostorsko
skromen in brezprašen zalogovnik.

Maulwurftank je izdelan iz posebne, za prah 
neprepustne, pa vendar zračne tkanine.

Maulwurftank shaja brez klančin za drsenje peletov. 
Na vlago in vodo odporna kad 
zagotavlja trajno suhost shranjenih peletov.

Optimalna izraba prostora pri
kombinaciji Sonnen-Pellet
Maulwurf-a  in Maulwurftank-a.

Maulwurf, sistem odjema peletov, tako da
V Maulwurftank je integriran tudi

Silos iz tkanine                               Klasični zalogovnik                                   Maulwurftank

Sonnen-Pellet Maulwurf® in zalogovnik Maulwurftank :
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Povratna odprtina

Priklop polnjenja kotla

Polnilna odprtina

Posebna tkanina

Vhodna in 
vzdrževalna vrata

Sistem odjema
Sonnen-Pellet Maulwurf

Celovita rešitev:
Maulwurftank za vaše pelete

Udobno in ugodno skladiščenje :
Da bi postavili Maulwurftank niso 
potrebne posebne priprave, niti ni

peletov. Vsi sistemi za polnjenje in odjem,

vsebovani v paketu.
vključno z Maulwurf-om, so že

Neprepustnost za prah :
Trpežna tkanina iz posebnega materiala
skrbi zato, da se vaša klet ne zapraši.
Sesanje zraka pri polnjenju ni potrebno,
ker je tkanina sicer neprepustna za prah,
vendar prepušča zrak.

Velika vzdrževalna vrata :

Enostavna in hitra montaža :

Notranjost Maulwurftank-a je hitro

Udobno je tudi preverjanje zaloge kuriva,
po potrebi je možno zalogovnik dopolniti
s peleti v vrečah.

dostopna, servisna opravila so enostavna.
potrebno urejanje prostora za hrambo

Maulwurftank stoji na tleh. Teže peletov
ne nosi ogrodje zalogovnika, temveč tla.
Takšna zgradba zalogovnika omogoča

možno hitro in enostavno postaviti.
lahko zgradbo ogrodja, ki jo je

Vsebina* ef.viš. stropa 215 cm    [ton]

Tloris         [cm x cm] 

Višina                                             [cm]

letna poraba + 20% rezerve.
Novogradnje:

400kg pelet za KW moči ogrevanja
Sanacije:

2 toni peletov za vsakih
1000 lit. porabe kurilnega olja.

* Količine so določene s poskusi polnjenja in so dovisne od tehnike polnjenja in kakovosti peletov.

Lesni peleti

Priporočena velikost zalogovnika : Maulwurftank je na voljo v naslednjih izvedenkah :

Maulwurf-Tank Small Medium Lar ge 

197 x 197 223 x 223 254 x 254

3,7 5,0 6,7

205 205 205



 

Varnostna loputa                     Vhodna vrata  Povratna odprtina

Naletna ovira Polnilna odprtina Povratna odprtina

Sistem odjema              Lesni peleti
Sonnen-Pellet Maulwurf

Polnilna odprtina

Vhodna in
servisna vrata

Sonnen-Pellet
Maulwurf

Sistem odjema

Lesni peleti

Za vse vrste zalogovnikov:
Maulwurf v kleti ali pod zemljo

Enostaven zalogovnik za pelete
v pripravljenem kletnem prostoru

skrbel kotel na kurilno olje, se zalogovnik
V domovih, kjer je do sedaj za ogrevanje

ponuja sam od sebe. Pogosto lahko uporabimo

kot prostor za hrambo peletov.

pridobite dragocen prostor za hrambo.

prostor, kjer je stala cisterna za kurilno olje

Doslej običajne klančine pri vgradnji Sonnen-
Pellet-Maulwurf-a niso več potrebne. Tako

da se omogoči popoln odjem peletov.

Pri uporabi Maulwurf-a naj bo 
prostor zasnovan v kvadratu,

Stranice prostora naj ne presegajo
velikosti 2,50 m. Večje prostore je mogoče
primerno pregraditi.

Prostorsko ugodna in brezprašna
hramba peletov pod zemljo

jih lahko nemoteče hranimo v podzemnem

Tak zalogovnik je skoraj neopazen.
zalogovniku proizvajalca Mall GmBH.

Sonnen-Pellet Maulwurf odlično deluje 

Namesto, da bi lesne pelete hranili v kleti,

tudi v takem okroglem zalogovniku iz

S to kombinacijo lahko prvič zanesljivo

železobetona.

Za pripravo zalogovnika
v kleti so potrebne določene
spremembe v prostoru.

hranimo lesne pelete pod zemljo.
Mall-ov podzemni zalogovnik se
dobavlja popolnoma opremljen,
montažo pa opravi avtodvigalo.

Preden se jih lotite
se posvetujte s stokovnjakom
za ogrevanje s peleti.

Več informacij o predelavi
kletnih prostorov v zalogovnike na:
www .schellinger-kg.de

6 | 7



D
IE

ZO
N

E
©

 2
0

0
6 

 W
W

W
.

.N
E

T

p.p. 4736

UNIT d.o.o.

SI-1000 LJUBLJANA
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TEL: +386 (0)1 24 11 900
FAX: +386 (0)1 24 11 914
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