На достъпна цена, надежден и
високоефективен

ЦЕНОВА ЛИСТА 2021-2022
ОТОПЛЕНИЕ

БГВ

ОБОРУДВАНЕ

В сила от 11 октомври 2021

Управление на топлината в целия дом

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Подходящ за радиаторно, подово
и стенно отопление, или за всяка
комбинация от тях

УПРАВЛЕНИЕ НА
ТОПЛИНАТА

НО

ВО

Можете да управлявате до три отделни
контура с термостат, свързан датчик
за външна температура, а също да
използвате и външен контролер за
отоплителни системи.

БУФЕРНА ЛОГИКА

НО

ВО

Новият контролер дава възможност
за свързване на буфер, на такъв с
възможност за подготовка на БГВ и
автоматично разпознаване на летен/
зимен режим.

БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
Системата осигурява логика за
подготовка на битова гореща вода за
всички домакински нужди (баня, кухня
и др.) посредством отделен бойлер,
директна хигиенна серпантина или
модул за проточна подготовка на БГВ
разположена на буфера.

ЛЕСНО ЗА ПОЛЗВАНЕ
Системата работи напълно
автоматично. Трябва само да напълните
бункера един път седмично и да
отстраните пепелта един път в месеца,
без никакви настройки. Почистването
на котела е необходимо само един път
на година.

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
Дървесните пелети са чист, евтин и
възобновяем източник на енергия.
Технологията на горивния процес
в нашите котли редуцира вредните
емисии до минимални стойности, в
съответствие с най-строгите стандарти.

ВКЛЮЧЕН БУНКЕР

НО

Повече автономност с по-големия
бункер:
165 кг за 16/20 kW и
190 кг за 25/32 kW

ВО

Фокусът върху същественото ви дава
забележителни предимства

БЕЗОПАСЕН БУНКЕР

Херметичен бункер с датчик
за отваряне, за да се избегне
неизправност
БУНКЕР ЗА ПЕЛЕТИ С ГОЛЯМА
ВМЕСТИМОСТ

Вече с по-голяма
автономност
16/20 165 кг
25/32 190 кг

ИНТЕГРИРАН КОНТУР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗВРАТНАТА КОТЕЛНА ВОДА

Предотвратете нискотемпературната корозия
на котелното тяло, без да е необходимо
да използвате допълнителна смесителна
арматура и връзки за нея

СЕРТИФИЦИРАН ЗАЩИТЕН КЛАПАН ЗА
ОБРАТНО ЗАПАЛВАНЕ

Напълно безопасен, с двойно
газонепроницаемо уплътнение

ИКОНОМИЧЕН

КАЧЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТ

Благодарение на специалния
дизайн на котела и датчика
за постоянен мониторинг на
неговата работа, ние сме в
състояние да оптимизираме
консумацията на гориво и
ефективността при всякакви
условия, автоматично и без
ръчни настройки.

Котлите Easypell са
проектирани и произведени
в Австрия, в съответствие със
стандарт ӦkoFEN.
Повече от 100 000 работещи
устройства с тази система в
световен мащаб гарантират
надеждна и безаварийна
работа в продължение на
години.

Предпазеният клапан
за обратно запалване,
интегрираното решение за
повишаване на температурата
на възвратната котелна вода,
мекият старт на котела и
контролът на температурата
на изгаряне на дървесния газ,
осигуряват една безопасна
дългосрочна експлоатация без
нужда от намеса.

КОМПАКТЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Лесен за ползване и програмиране

ИЗОЛАЦИЯ

100 mm — за да се избегнат температурни загуби

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТОПЛООБМЕННИКА

По-висока ефективност, постигната с по-малка консумация на пелети
и без нужда от намеса
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИКА НА ГОРИВОТО

Благодарение на датчика за температурата на пламъка и датчика за
подналягане в горивна камера, системата се адаптира автоматично за
да оптимизира горенето и нуждата от отопление
ОТВОРЕНА ГОРИВНА СИСТЕМА С РЕЦИРКУЛАЦИЯ

С цилиндричен елемент за вторично изгаряне, изработен от неръждаема стомана,
където димните газове изгарят напълно при 800°C, което води до ниски емисии, бърза
реакция при промяна на отоплителния товар и дълъг полезен живот на котела
ГОРЕЛКАТА С ДОЛНО ЗАРЕЖДАНЕ НА ГОРИВОТО

Система, осигуряваща изключително стабилно
първично горене и самопочистване без движещи се
части, запалване с горещ лъч с консумация на само
250 W
ПЕПЕЛНИК С ГОЛЯМ ОБЕМ

Лесен за почистване

ТЕХНОЛОГИЯ С НИСКА
СТЕПЕН НА ПОДДРЪЖКА
Котелът се нуждае от
еднократно почистване на
година, благодарение на
автоматичното почистване
на топлообменника и
самопочистване на горелката.
Големият обем на пепелника
позволява съхраняването на
пепел и нейното изхвърляне
веднъж на 1–2 месеца.

НИСКИ ЕМИСИИ
С EASYPELL вие се грижете
за околната среда. Ние
покриваме стандарта за котли
EN 303-5 клас 5, равностоен на
Ecodesign ERP и стандартите
на почти всички страни
във връзка с програмите за
субсидиране на намаляването
на замърсяването.

ГЪВКАВИ ГРАНИЦИ НА
МОЩНОСТ
Гъвкавата система за регулиране
на мощността и доказана
максимална мощност при
дългосрочна работа правят
Easypell подходящ за почти
всяка еднофамилна сграда,
осигурявайки нуждите за нейното
отопление, битова гореща вода
и загряване на басейн. Котелът
успешно може да бъде използван
и в малки индустриални обекти,
където има нужда от топлинна
енергия.

Управление на топлината за целия дом

1

Директно отопление на максимум 3 отоплителни кръга с или
без подготовка на битова гореща вода (БГВ)

2

Управление на загряването на буферен съд с максимум 2 отоплителни
кръга и подготовка на БГВ от директна хигиенна серпантина или модул
за проточно нагряване

3

Управление на загряването на буферен съд за 1 отоплителен кръг и
подготовка на БГВ

Цени
Котел

Автоматичен пелетен котел включва горелка, система за автоматично почистване на топлообменника,
контролер за три директни отоплителни кръга и логика за БГВ, интегрирано смесване за повишаване на
възвратната котелна вода, пепелник и датчик за БГВ.
Арт. No.

A

+

Оборудване
Арт. No.
E1650

Описание

Цена с ДДС*

200008

Easypell 16
Диапазон на мощност 5–16kW

10 230,-

200017

Easypell 25
Диапазон на мощност 7–25KW

12 280,-

200018

Комплект турболатори
за увеличаване на мощността 16/20kW

205,-

200019

Комплект турболатори
за увеличаване на мощността 25/32kW

205,-

200100

Комплект датчици и куплунги
Датчик за буферен съд и външна
температура, куплунги за свързване на
помпите и датчиците

76,-

* Всички цени в този каталог са в левове (BGN)

Описание
Релеен блок за помпи без PWM контрол
преобразува до три PWM сигнала в 230V

Циркулационна помпа за буферен съд 10-36 PWM1
80021-1EP Wilo Yonos Para RS25/7.0 - PWM1, за директно свързване
между котела и буфера/отоплителния кръг.

Цена с ДДС
375,-

342,-

80493

Директна помпена група HC DN25 Isol
Wilo Yonos Para RSTG 15/7.5, 90 mm междуосово разстояние,
вкл. 3 m кабел, изходи към инсталацията 1“F, препоръчително
приложение: за загряване на бойлери или до 32 kW радиатори

635,-

80864

Помпена група с фиксирана температура HC DN25 Isol
Wilo Yonos Para RSTG 15/7.5, 90 mm междуосово разстояние,
вкл. 3 m кабел, изходи към инсталацията 1”F, препоръчително
приложение: до 15 kW подово или 28 kW радиаторно
отопление

826,-

80495

Помпена група със смесителен вентил HC DN25 Isol
(само с външен контролер)
Wilo Yonos Para RSTG 15/7.5, 90 mm междуосово разстояние,
вкл. 3 m кабел, изходи към инсталация 1”F. Смесителен
вентил с прогресивен контрол, KVS 2-8, препоръчително
приложение: до 18 kW подово или 32 kW радиаторно
отопление

906,-

Арт. No.
80492-1

Описание
Универсален кабел за PWM контрол
за циркулационни помпи

Цена с ДДС
26,-

80805

Колектор за два отоплителни кръга
вкл. изолация, междуосово разстояние 90 mm

222,-

80806

Колектор за три отоплителни кръга
вкл. изолация, междуосово разстояние 90 mm

282,-

80807

Скоби за стенен монтаж на колектори
за котли без опция за директен монтаж

80872

Присъединителен комплект за помпени групи
16/20/25/32 kW
22 mm стоманени тръби, междуосово разстояние 90
mm, съединения, вкл. манометър, предпазен клапан и
изолация

80871
80911

Разширителен съд 25L
за подов или стенен монтаж, max 6 bar, 90°C, с
комплект за присъединяване, вкл. източване,
свързваща тръба, скоба за подов или стенен монтаж

80909
80910
80365

Разширителен съд
Мембранен разширителен съд с крака max. 6 bar 90°C

80881
80366

Секретен сервизен вентил за разширителен съд
3/4“ (25/50L) или 1“ (100/150L)

26162

Предпазен комплект
1“ F с изолация

111,-

80126

Смесителен вентил за БГВ с холендри и вградени
възвратни клапи 1“, температура 30–65°C, до 50 l/min

268,-

51,-

266,-

под 222,стена 191,-

50L 181,100L 362,150L 536,-

3/4“ 34,1“ 44,-

Предимства и Цени
• Топлообменник от неръждаема гофр. тръба за проточно
производтсво на БГВ (модели HSP)
• Соларна серпантина (модел HSPR600l)

C

• Макс.работна температура 95°C
• Макс.работно налягане 3 bar
• Макс.работно налягане на хигиенната серпантина 10 bar
• Изолация: твърд PU (HSP/HSPR), мек PU 100 mm (SP)
• Оборудвани със стратификационен канал (модел SP)

Буфери
Арт. No.

Обем (l)

Диаметър
без изолация
(mm)

Височина
(mm)

Диаметър с
изолация
(mm)

Цена с ДДС

SP600

600

700

1 700

900

1 619,-

SP1000

1 000

790

2 090

990

1 901,-

Комбинирани буфери
(за проточно производство на БГВ с CrNi серпантина)
Арт. No.

Обем (l)

Серпантина площ
БГВ/Солар (m2)

Диаметър
с изолация
(mm)

БГВ
Височина серпантина
(mm)
(l/min)

HSP350

350

4,5 / —

600

1 825

25

1 973,-

HSP500

500

4,5 / —

700

1 880

25

2 638,-

HSPR600

600

4,5 / 1,8

750

1 880

25

3 093,-

Цена с ДДС

Битови бойлери (емайлирани с магнезиев анод)
Арт. No.

Обем (l)

Серпантина
(m2)

Диаметър с
изолация
(mm)

Височина
(mm)

Цена с ДДС

BSR1200

200

1,0 / —

600

1 328

1 458,-

BSR2300

300

1,0 / 1,4

650

1 532

1 998,-

BSR2500

500

1,2 / 1,8

750

1 777

2 920,-

F

C

H

F

H

easypell.com

150

Ø 130/150

300
T

B
T

Обозначение
Котел – номинална мощност

kW

Easypell
16

Easypell
20

Easypell
25

Easypell
32

16

20

25

32

Ширина – обща

B

mm

1 147

1 179

Ширина – котел

C

mm

695

728,5

Височина – котел

H

mm

1 091

1 242

Височина – бункер

F

mm

1 417

1 517

mm

1 930

2 030

mm

752

796,5

Мин. ширина на вратата за достъп

mm

720

765

Вход/Изход водна част, φ

inch

1”

5/4”

Вход/Изход – височина

mm

905

1 110

Височина на свързване на димоотвода

mm

645

844

Тегло

kg

320

400

КПД на котела при номинална мощност

%

93,1

93,6

94,3

95,3

КПД на котела при частично натоварване

%

91,5

92,3

93,3

94,7

A+

A+

A+

A+

118,67

119,84

121,18

123,04

Височина – бункер, отворен
Дълбочина – котел

T

Клас на енергийна ефективност
ЕЕ І Индекс на енергийна ефективност
Воден обем

l

70

108

Вместимост на бункера

kg

165

190

Температура на горивната камера

˚C

700 – 900

mbar

0,08/0,03

Температура на димните газове при номинална
мощност

˚C

160

Температура на димните газове при частично
натоварване

˚C

100

Диаметър на тръбата за димните газове
(при котела)

mm

Необходима тяга на комина при номинална
мощност/ частично натоварване

Диаметър на комина

130

150

Според изчисленията за комина

Конструкция на комина

Да издържа на влага

Електрическа връзка

230 VAC, 50 Hz, 10 A

Ниво на шума

dB

43,7 ± 3,2

