
Cenově  dostupný, spolehlivý a vysoCe účinný.
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CENTRAL HEATING PELLET BOILER topný systÉM pRo Celou doMÁCnost

teplÁ užitkovÁ voda
systém zajišťuje hospodaření                 
s teplou vodou v domácnosti          
(koupelna, kuchyň, atd.) 
prostřednictvím bojleru, vnitřní spirály 
nebo modulu čerstvé vody. 

topný ManaGeMent
Můžete provozovat až tři nezávislé 
topné okruhy s termostatem, připojit 
venkovní teplotní čidlo pro regulaci 
výkonu a také použít externí regulátor.

topný systÉM pRo vŠe
lze použít pro radiátorové, podlahové 
a stěnové vytápění nebo kombinaci 
těchto systémů.

uMÍstěnÍ kotle v BlÍZkosti 
ZadnÍ a BočnÍ stěny
díky nové konstrukci lze umístit kotel     
blíže k zadní a boční stěně a tím se 
ušetří více místa v kotelně.

akuMulačnÍ loGika

nová řídící jednotka umožňuje 
zapojení vyrovnávací nádrže, 
vč. tuv a automatickým rozpoz-
náním letního / zimního režimu.



topný systÉM pRo Celou doMÁCnost

jednoduChÁ oBsluha

ReGulaCe podle              
venkovnÍ teploty

systém pracuje zcela automaticky.
stačí jednou týdně naplnit zásobník     
a jednou měsíčně vynést popel bez 
jakéhokoli nastavování. čištění kotle 
stačí provádět pouze jednou ročně.

s naší regulací výkonu v závislosti na 
počasí získáte automatické nastavení 
kotle podle venkovních teplotních 
podmínek. to šetří energii a zajišťuje 
příjemnější vnitřní klima.

oBnovitelnÁ eneRGie
dřevěné pelety jsou čisté, dostupné       
a pocházejí z nevyčerpatelného zdroje. 
náš systém spalování snižuje emise 
na minimální úroveň a splňuje ty 
nejpřísnější normy.

inteGRovaný ZÁsoBnÍk
užívejte si více autonomie 
s velkým zásobníkem 
165 kg pro 16/20kW   
185 kg pro 25/32kW

topný systém lze kombinovat s foto-
voltaickými nebo termickými solárními 
systémy, pro přímý přenos energie ze 
slunce do zásobníku pro ohřev tuv     
a vytápění. Můžete tak ušetřit pelety 
a zamezit spouštění kotle mimo  
topnou sezónu.

solÁRnÍ systÉM



efektivita BeZpečnostkvalita

díky naší speciální konstrukci 
kotle a nepřetržitému 
monitorování jednotlivých 
senzorů optimalizuje 
easypell automaticky 
efektivitu a spotřebu 
pelet bez nutnosti ručního 
nastavování. vše probíhá 
zcela automaticky. 

protipožární ochrana, 
integrovaná ochrana teploty 
vratné vody, měkký start        
a řízená teplota zplynování 
dřeva jsou argumenty pro 
bezpečný a dlouhodobý 
provoz bez ručního zásahu.

Kotle easypell jsou vyvíjeny  
a vyráběny v Rakousku  
podle standardu ÖkoFen.

více než 100.000 kotlů 
vybavených technologií 
ÖkoFen slibuje 
roky spolehlivého a 
bezproblémového provozu.

zaměření na podstatné detaily              
vám přínáší nevšední přednosti

EASYPELL 16 - 32 KW

Made in  
AuStriA

BeZpečný a vysoCe 
kapaCitnÍ ZÁsoBnÍk               
na pelety

16/20 kW - 165kg 
25/32 kW - 185kg

vzduchotěsný zásobník se 
senzorem otevření a vysokou 
autonomií pro větší pohodlí.

koMpaktnÍ ovlÁdaCÍ 
panel

CeRtifikovanÁ           
oChRana pRoti 
ZpětnÉMu pRohořenÍ

inteGRovanÉ ZvýŠenÍ 
teploty vRatnÉ vody

jednoduché ovládání                    
a nastavení. 

Dokonalé zabebečení 
prostřednictvím 
plynotěsného uzávěru.

Zabraňuje kondenzaci a poškození  
kotle bez jakýchkoliv dodatečných 
nákladů na další zařízení. 



Flexibilní              
výKonový Rozsah nízKé emise technologie s nízKými 

náRoKy na údRžbu
díky flexibilnímu nastavení 
výkonu a ověřenému trvalému 
zatížení kotle lze easypell 
využít v každém rodinném 
domě pro vytápění, ohřev 
teplé vody, stejně jako              
i například bazénu. 

easypell je také vhodný pro 
menší komerční využití, kde je 
zapotřebí tepelná energie.

s kotlem easypell         
budete mít čisté svědomí. 

splňujeme normu  
en 303-5 třídy 5, stejně 
jako ecodesign eRp a téměř 
všechny ostatní normy              
pro snižování emisí.

díky automatickému 
čistícímu systému a přepadu 
popela talíře hořáku je nutné 
provádět pouze jedno roční 
čištění kotle. 

velkoobjemový popelník 
umožňuje jeho vysypání 
pouze jednou za 1-2 měsíce. 

en 303-5

Class 5
eRp a+

iZolaCe

hoRnÍ MontÁž 
čeRpadlovýCh sestav

otočnÉ připojenÍ kouřovodu

automaticKé čištění tepelného výměníKu

talíř hořáKu se spodním podáváním 

popelníK 
s velKou        
Kapacitou

automaticKý diagnosticKý systém paliva

ReCiRkulačnÍ systÉM s otevřenýM hořÁkeM

100 mm pro zamezení 
teplotních ztrát.

přímá montáž rozdělovače, 
oběhových čerpadel, 
bezpečnostní sestavy a expanzní 
nádoby na horní část kotle. 

prostorově přizpůsobivá přípojka pro rychlé                     
a snadné připojení komína ve všech směrech.

trvale vysoká účinnost kotle s menší spotřebou pelet,                           
bez nutnosti ručního zásahu. čistění tepelného 
výměníku probíhá zcela automaticky při doplňování 
peletek do integrovaného zásobníku kotle. 

Velmi stabilní primární systém spalování s přepadem 
popela bez pohyblivých částí a horkovzdušné           
zapalování s příkonem pouze 250 W.

Jednoduché 
vyprázdnění.

Na základě teploty plamene a údajů ze senzoru podtlaku v kotli                                           
systém automaticky optimalizuje spalování a předávání tepla.

Díky kruhové sekundární nerezové spalovací jednotce, s teplotou dřevního plynu                  
kolem 800°C, dochází k dokonalému spalování. Tím je dosaženo nízkých emisí,    
rychlé reakce a dlouhé životnosti.
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přÍMý ohřev až se třeMi neZÁvislýMi                           
topnýMi okRuhy s BojleReM neBo BeZ něj

CENTRAL HEATING PELLET BOILER topný ManaGeMent pRo Celou doMÁCnost
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řÍZenÍ akuMulačnÍ nÁdRže až se dvěMa topnýMi 
okRuhy a ohřev tuv poMoCÍ topnÉ spiRÁly

řÍZenÍ akuMulačnÍ nÁdRže s jednÍM topnýM okRuheM   
a ohřev tuv pRostředniCtvÍM BojleRu

1  easypell
 16/20/25/32 kW

2  expanzní nádoba 25-150 l

3  Bezpečnostní kotlová sestava

4  nabíjecí čerpadlo

5  akumulační nebo                
kombinovaný zásobník

6  Bezpečnostní směšovací ventil

7  Bojler 200 až 500l

8  čerpadlové sestavy pro přímý, 
pevný nebo směšovaný topný 
okruh (s 2 nebo 3 cestným 
rozdělovačem, pokud je 
potřeba)

9  prostorový termostat

10  venkovní senzor
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teChniCkÉ údaje easypell 16 easypell 20 easypell 25 easypell 32
svt kotle svt6502 svt6601 svt6603 svt6487

Jmenovitý výkon kW 16 20 25 32

minimální výkon kW 5 6 8 10

celková šířka b mm 1 145 1 145

šířka kotle c mm 665 703

výška kotle h mm 1 092 1 294

výška zásobníku F mm 1 425 1 525

výška otevřeného zásobníku mm 1 910 2 001

hloubka kotle t mm 720 770

min. šířka dveří pro transport do kotelny mm 680 730

Rozměr připojení topné a vratné vody Ø coul 1´´ 1´´

výška přípojení topné a vratné vody a mm 1 120 1 310

Rozteč přípojení topné a vratné vody g mm 90 90

výška připojení kouřovodu d mm 1 155 1 350

hmotnost kg 345 420

sezónní energetická účinnost vytápění 

vnitřních prostorů v aktivním režimu
Ƞson 83 83 85 84

sezónní energetická účinnost vytápění Ƞs 80 80 81 81

energetická třída kotle a+ a+ a+ a+

eei / index energetické účinnosti 116 116 118 118

objem vody l 70 108

Kapacita plného zásobníku (se skluzem) l/kg 254(232) / 165(150) 282(260) / 185(170)

teplota plamene °c 700 - 900

potřebný komínový tah při 
jmenovitém / částečném výkonu

mbar 0,08/0,03

teplota spalin při jmenovitém výkonu °c 160

teplota spalin při minimálním výkonu °c 100

průměr kouřovodu na kotli e mm 130 150

obsah co2 ve spalinách jmenovitý / min. výkon % 13,4 / 9,7 12,9 / 9,8 12,5 / 9,9 12,3 / 10

hmotnostní průtok spalin 
jmenovitý / min. výkon

g/s 10,86 / 2,61 12,33 / 3,72 14,19 / 5,08 16,78 / 7,0

průměr komínu / provedení podle komínového výpočtu / vlhku odolný

elektrické připojení 230 vac, 50 hz, 10 a

hlučnost db 43,7 ± 3,2



váš easypell partner:
Part of the 

 
group

obchodní zastoupení pro čR
david Kehm

ÖkoFEN vertrieb Österreich gmbH
mühlgasse 9, 4132 lembach

tel.: +420 775 990 280
e-mail: info@vytapenipeletami.cz

www.easypell.cz
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