
SILTUMA AVOTI



KATLI UN SILDĪTĀJI 
– EKONOMISKI UN EFEKTĪVI SILTUMA AVOTI

Mepu vakuuma katli un pozitīvās gaisa plūsmas katli ir pazīstami ar savu izturību, 
rentabilitāti un augstu efektivitāti siltuma ražošanā. Kā kurināmo tajos izmanto 
dīzeļdegvielu, gāzi, kā arī biomasas kurināmo, piemēram, granulas vai šķeldu. 
Mepu katli un sildītāji ražoti no ugunsizturīgiem materiāliem, kas nodrošina to ilgu 
kalpošanas laiku.

Vakuuma katli – pietiekami jaudīgi lietošanai pat 
lielajās kaltēs

Mepu vakuuma katli ir ekonomiski un nodrošina lielu siltuma 
jaudu, tādējādi tie ir efektīvi lietošanai pat lielajās kaltēs.
Vakuuma katli ir piemēroti gan sēklas, gan
lopbarības graudu kaltēšanai. Katlu var viegli
modificēt, lai tas strādātu ar gāzi vienkārši
nomainot degli. Visi katli ir aprīkoti ar Somijas
uzņēmumā Oilon ražotiem degļiem.

Modelis Garums [cm] Platums [cm] Deglis [modelis] Ventilators [kW]

750 kW 443,5 145 KP80H atkarībā no kaltes jaudas

1000 kW 541,1 181,4 KP90H atkarībā no kaltes jaudas

1500 kW 644,6 223,5 KP150H atkarībā no kaltes jaudas

Kopš 2007. 
gada Latvijā 

desmitiem miljonu 

graudu kilogrami tika 

izkaltēti, izmantojot 

Mepu biomasas 
katlus



KATLI UN SILDĪTĀJI 
– EKONOMISKI UN EFEKTĪVI SILTUMA AVOTI

Efektīvais gāzes deglis 
ar tiešo iesmidzināšanu 
– maksimāla enerģijas 
atdeve

Dabasgāzi vai sašķidrināto 
naftas gāzi, ko raksturo ārkārtīgi 
zems izmešu daudzums, 
var izmantot kā kurināmo 
Mepu tiešās gāzes degļiem. 
Tādējādi gāze nesastop 
nekādu pretestību (kā piem. ar 
siltummaini) un enerģija netiek 
izšķērdēta.

Degļu jaudas var pazemināt līdz 
10% no nominālās jaudas.

Kanālu degļi 175 - 4 650 kW

Līniju degļi 814 - 16280 kW



Pozitīvās gaisa plūsmas katli izceļas ar 
lielisku efektivitāti

Efektīvie Mepu pozitīvās gaisa plūsmas katli ir vieni 
no labākajiem tirgū. Visi katli ir aprīkoti ar Somijas 
uzņēmumā Oilon ražotiem degļiem. Siltummainis 
un degšanas kamera ir izgatavoti no uguns izturīga 
tērauda, kas nodrošina ilgu katla kalpošanas laiku. 
Katla ventilatoru novietojumu var mainīt.

Gala ventilators Sānu ventilators
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Mepu biomasas katli ar 500 - 800kW jaudu 
ir aprīkoti ar 11 - 18,5kW centrbēdzes 
ventilatoru. Lielāku jaudu var iegūt 
izmantojot vairākus katlus. Biomasas 
katli, tos lietojot nepārtraukti, var 
ievērojami samazināt enerģijas izmaksas. 
Jo augstāks sākotnējais graudu mitruma 
līmenis kaltēšanas laikā, jo lielāks būs 
ietaupījums. Mepu biomasas katlu 
siltummaiņa efektivitāte ir acīmredzama.

Biomasas katli – izdevīgi!

Mepu biomasas katli, kas darbojas ar šķeldu, granulām, kūdras un citiem 
organiskajiem atkritumiem, kas rodas graudu attīrīšanas rezultātā, ir izdevīgi 
to zemo ekspluatācijas izmaksu dēļ. Biomasas katlus var viegli integrēt graudu 
kaltēšanas sistēmā. Degļa darbību nodrošina atsevišķs vadības bloks, kamēr kaltes 
vadības bloks parūpēsies par kaltes efektīvu darbību. Katla ventilatoru novietojumu 
var mainīt pie pasūtīšanas.

Modelis 210 250 310 400 500

A [cm] 267 267 281 309,2 328

B [cm] 120 120 130 1 570 157

C [cm] 85 85 95 105 105

D [cm] 109,5 106,5 101,5 100,5 100,5

E [cm] 210,8 214 223 244 264,5

F [Ø cm] 50 63 63 63 63

G [cm] 141 141 139,5 139,5 139,5

H [cm] 70,3 73,5 64 72 89

I [cm] - - 55 56 56

J [cm] - - 100 118,5 118,5

Jauda [kW] 210 250 310 400 500

Izsmidzināšana [gal] 4 4+2 5+2 6+3 8,5+4

Izsmidzināšanas leņķis [°] 80 80 80 80 80



MEPU
Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Somija

+358 2 275 4444, mepu@mepu.com
www.mepu.com

SAZINIETIES AR MUMS!
Izplānosim Jūsu projektu kopā.

www.mepu.com

Mepu patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas produktu klāstā, tajā skaitā produkta 
modelējuma, krāsas, aprīkojuma un cenu izmaiņas. Standarta produkta aprīkojums var mainīties atkarībā 
no pārdošanas reģiona. Šajā bukletā un citās publikācijās ievietotie attēli var saturēt aprīkojumu, kas nav 
iekļauts standarta komplektācijā. Iekārtu veiktspējas rādītāji un tehniskās specifikācijas ir orientējošas. 

Pirms pasūtījuma veikšanas noskaidrojiet iekārtas komplektāciju pie Mepu pārstāvja.


