
Достъпн, надеждeн 
и високо ефективен

Licensed by ÖkoFEN
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Мощности
Easypell 16 5 - 16 kW
Easypell 20 6 - 20 kW
Easypell 25 8 - 25 kW
Easypell 32 10 - 32 kW

ЗАБЕЛЕЖитЕЛни ПРЕДиМстВА
Полу-автоматична система за почистване 
на топлообменника
- не се изисква ръчно почистване
- Постоянно висока ефективност = по-малко пелети 

консумация
Самопочистваща се горелка
- не се изисква ръчно почистване
- не се изисква външен въздушен компресор
- Без движещи се части
Автоматично запалване
- изпробван, повече от 60,000 в експлоатация в 
       световен мащаб 
- ниска консумация, само 250 W
Сертифицирана защита срещу обратен огън от горелката:
- напълно безопасен с двойни газонепропускливи уплътнения
- Повече от 60.000 системи в експлоатация в световен мащаб
- Без необходимост от фотосонда
Интегрирана защита анти-конденз
- изпробвана система
- без движещи се части или датчици
- предпазва котела от кондензиране и корозия
Автоматична диагностика на горивния материал
- Без необходимост от калибриране
- Лесно и бързо пускане в експлоатация
- Автоматична корекция при използване на различни видове пелети
- Постоянно оптимизиран е на горивния процес
Модулиращ вентилатор на горивната камера
- Предотвратява свръхналягане във вътрешността на 

котела
Готов да пускане в експлоатация 

Котлите Easyрell модулират до 30% от 
тяхната номинална мощност без загуба на 
ефективност. Пригаждат се на топлинния 
товар и се изключват самостоятелно когато 
топлина не е необходима
Котелът е разработен за удобно ръчно 
пълнене.

EASYPELL фунКтиониРА КАто 
гАЗоВ КотЕЛ.
При първичното изгаряне пелетите се подават 
отдолу на горелката, без да смущават по този 
начин самия горивен процес. образувалите 
се при това изгаряне дървесни газове се 
издигат до вторичния горивен цилиндър, 
където се инжектира допълнителен въздух 
и сместа от дървесни газове гори на около 
800°C. В действителност това е модулираща 
газова горелка която използва дървесните 
газове. тези горещи газове циркулират още 
веднъж около горивния съд осъществявайки 
допълнителен горивен процес. след 
това горещите газове се отвеждат през 
топлообменника където отдават енергията си 
на отоплителната вода.

котела на пелети технологии
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Чиния на горелката: 
самопочистваща се горелка

 
Полу-автоматична система за почистване на 
топлообменника:
почиства топлообменника на котела и поддържа 
оптимална ефективност
Автоматично електронно запалване:
с прецизно насочен електронен лъч към 
нагорещения въздух
(ниска консумация на енергия - само 250 W)
Сертифицирана защита срещу обратен огън от 
горелката:
напълно безопасен с двойни газонепропускливи 
уплътнения
Интегрирана защита анти-конденз
Вградена в котела, без движещи се части, 
предпазва системата от кондензиране и 
корозия. Без необходимост на допълнителни 
приспособления и вентили.
ECO-System  
Ефективен контрол и оптимизация на процеса на 
горене

Мониторинг на отрицателното налягане:
Висока безопасност и ефективност чрез 
постоянен контрол  на налягането в горивната 
камера и комина.

Бункер за пелети
с капак за горно зареждане на пелети.

Горелка с RCB-система:
Циркулираща система на горивните газове 
за по ефективна работа без необходимост от 
ламбда сонда.

Програмируема автоматика:

Лесен достъп за поддръжка и почистване
 

Компактен контролер:
с ясен екран, лесен 
за използване

Цилиндрична камера за вторично изгаряне 
от неръждаема стомана:
Високо ефективно изгаряне на дървесните 
газове при 800°C и ниски емисии, много 
бърза реакция при промени в товара.

система за разпознаване в 
горивната камера открива 
бързо
разликите в качеството на 
гориво
и автоматично адаптира 
настройките
на контрола на горенето.
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тЕхничЕсКи ДАнни
Easypell

Easypell 16 Easypell 20 Easypell 25 Easypell 32

Мощност kW 16 20 25 32

Мощност при частично натоварване kW 5 6 8 10

обща широчина при транспорт mm 1.148 1.180

обща широчина mm 1.206 1.232

Широчина на котела mm 695 728,5

Височина на котела mm 1.091 1.242

Височина на бункера mm 1.267 1517

Дълбочина на котела mm 752 796,5

Минимална ширина за достъп mm 690 775

Вход-изход вода-Ø Zoll 1´´ 5/4´´

Височина на вход/изход вода mm 905 1.110

Височина изход за димните газове mm 645 844

тегло kg 320 400

Ефективност при номинална мощност % 93,1 93,6 94,3 95,2

Ефективност при частично натоварване % 91,2 92,0 93,0 94,4

обем на водата l 70 108

обем на бункера за пелети kg 125 187

температура на горивната камера °C 900 - 1.100

налягане в горивната камера mbar -0,01

необходима тяга на комина  
номинална мощност/ частично натоварване mbar 0,08/0,03

температура на димните газове номинална мощност °C 115,5  111 105 97,6

температура на димните газове частично натоварване °C 71,8  72  72 73,0

Масов поток на изг. газове номинална мощност kg/h 39,1 44,4 51,1 60,4

Масов поток на изг. газове частично натоварване kg/h 9,4 13,4 18,3 25,2

обемен поток отработени газове номинална мощност m³/h 54,7 62,2 71,5 74,4

обемен поток отработени газове частично натоварване m³/h 13,2 18,7 25,6 35,3

извод за отработените газове mm 130 150

Размери на комина според съответните изчисления за камината

изпълнение на комина огнеустойчив

Електрозахранване 230 VAC, 50 Hz, 13 A

Eco Engineering 2050 GmbH
Mühlgasse 9
A-4132 Lembach 
Tel.: +43 7286 7450 398 
office@easypell.com
www.easypell.com


