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CENTRAL HEATING PELLET BOILER управлеНие На топлиНата в целиЯ доМ

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

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

разНооБразие от 
приложеНиЯ 
подходящ за радиаторно, подово 
и стенно отопление или за всяка  
комбинация от тях.



HOBO

управлеНие На топлиНата в целиЯ доМ

Битова ГореЩа вода
системата осигурява логика за 
подготовка на битова гореща вода за 
всички домакински нужди (баня, кухня 
и други) посредством отделен бойлер, 
директна хигиенна серпантина или 
модул за проточна подготовка на БГв 
разположена на буфера.

лесНо използваНе
системата работи напълно автоматично. 
трябва само да напълните бункера 
едни 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 от горене до минимални 
стойности, покривайки най-строгите 
стандарти.

вклЮЧеН БуНкер
повече автономност с по-големия 
бункер: 

165 кг за 16/20 kW и 
190 кг за 25/32 kW



икоНоМиЧеН БезопасНосткаЧество

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.

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 са аргументи в подкрепа 
на безопасната и без намеса 
дългосрочна експлоатация.

котлите Easypell са 
проектирани и произведени 
в австрия, в съответствие 
със стандарт ӦkoFEN.
повече от 70 000 работещи 
устройства с тази система 
в световен мащаб създават 
очакване за надеждна 
и безаварийна работа в 
продължение на години.

фокусът върХу съЩествеНото ви
дава заБележителНи предиМства

БуНкер за пелети
с ГолЯМа вМестиМост

БезопасеН БуНкер

сега с по-голяма автономност 

16/20  165 кг 
25/32 190 кг

Херметичен бункер с 
датчик за отваряне, за да 
се избегне неизправност

сертифицираН 
заЩитеН клапаН за
оБратНо запалваНе 

иНтеГрираН коНтур
за повиШаваНе На 
теМпературата На 
възвратНата котелНа вода

напълно безопасен с двойно 
газонепроницаемо уплътнение.

предотвартете нискотемпературната корозия 
на котелното тяло, без да е небходимо 
да използвате допълнителна смесителна 
арматура и връзки за това.

висок 
кпд 

95,3%
произведеН 
в  Австрия



Ниски еМисиитеХНолоГиЯ с Ниска 
степеН На поддръжка

с EASYPELL вие 
демонстрирате грижа 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. 

котелът се нуждае от 
еднократно почистване на 
година, благодарение на 
автоматичното почистване  
на топлообменика и 
самопочистване на 
горелката. Големият обем 
на пепелника позволява 
съхраняването на пепел и 
нейното изхвърляне веднъж 
на 1-2 месеца. 

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. 

коМпактеН коНтролеН паНел 

изолациЯ

автоМатиЧНа систеМа за поЧистваНе На 
топлооБМеННика

Горелката с долНо зареждаНе На Горивото

пепелНик с 
ГолЯМ оБеМ

автоМатиЧНа систеМа за диаГНостика На Горивото

отвореНа ГоривНа систеМа с рециркулациЯ

лесен за ползване и програмиране

100 мм – за да се избегнат температурни загуби

по-висока ефективност, постигната с по-малка 
консумация на пелети и без нужда от намеса

система, осигуряваща изключително стабилно 
първично горене и самопочистване без движещи се 
части, запалване с горещ лъч с консумация на само 
250 W.

лесен за почистване

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. 

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.

EN 303-5
клас 5

ERP A+



директНо отоплеНие На до 3 отоплителНи кръГа с или Без
подГотовка На Битова ГореЩа вода (БГв)

управлеНие На заГрЯваНето На БуфереН съд за едиН отоплителеН кръГ и 
подГотовка На БГв.

управлеНие На заГрЯваНето На БуфереН съд с до 2 отоплителНи кръГа и 
подГотовка На БГв от директНа ХиГиеННа серпаНтиНа или Модул за протоЧНо 
НаГрЯваНе 

CENTRAL HEATING PELLET BOILER управлеНие На топлиНата за целиЯ доМ
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CENTRAL HEATING PELLET BOILER

артикул № описание цена в лв.с ддс

200008 Easypell 16
диапазон на мощност 5-16 kW BGN 9604,-

  200008+
200018

Easypell 20  
диапазон на мощност 6-20 kW BGN 9800,-

200017 Easypell 25
диапазон на мощност 7-25 kW BGN 11564,-

  200017+
200019

Easypell 32  
диапазон на мощност 10-32 kW BGN 11760,-

200100

Комплект датчици и куплунги 
включва датчик за буферен съд и 
външна температура, куплунги за 
свързване на помпите и датчиците.

BGN 74,-

котел с пелети

автоматичен пелетен котел, включващ горелка, система за автоматично почистване на топлообменика, 
контролер за директен отоплителен кръг и подготовка на битова гореща вода, интегриран контур за 
повишаване на възвратната котелна вода, пепелник и датчик за БГв.

A+

оБорудваНе

факти и цеНа

артикул № описание цена в лв.с ддс

80021-1EP

Циркулационна помпа за загряване на буферния 
съд 10-36 PWM1
Wilo Yonos Para RS25/7.0- PWM1, за директно 
свързване между котела и буферния съд

BGN 322,-

80493

80864

Помпени групи, директни или с фиксиранa 
температура Нс DN25 Isol, 
оборудвани с помпа Wilo Yonos Para RSTG 15/7.5, 90 
мм междуосeво разстояние, вкл.кабел 3м, изход 1”F
 директна група за радиаторно отопление до 32 kW
помпена група с фиксирана температура на подаване 
в границите на 22-60 °с, препоръчителна употреба: за 
подово отопление до 15 kW

BGN 595,-

BGN 775,-

80492-1

Универсален кабел за PWM контрол на 
циркулационни помпи  /дължина 3м/, използвани за 
отоплителни кръгове или управление загряването на 
буфер.

BGN 24,-

80805
80806
80807

разпределителен колектор за 2 и 3 отоплителни 
кръга , с изолация и междуосево разстояние 90 мм
колектор за два отоплителни кръга
колектор за три отоплителни кръга
скоби за стенен монтаж

BGN 203,-
BGN 267,- 
BGN 46,-

80872

Присъединителен комплект за помпени групи  
16/20 /25/32 kW
22 мм стоманена тръба, междуосeво разстояние 90 мм, 
присъединителни елементи, вкл. и манометър, предпазен 
клапан и изолация

BGN 249,-



обозначение Easypell 16 Easypell 20 Easypell 25 Easypell 32
котел –номинална мощност kW 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
височина – бункер, отворен mm 1930 2030
дълбочина – котел T 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

клас на енергийна ефективност A+ A+ A+ A+
ееІ индекс на енергийна ефективност 118,67 119,84 121,18 123,04
воден обем l 70 108
вместимост на бункера kg 165 190
температура на горивната камера °C 700 - 900
Необходима тяга на комина при 
номинална мощност/ частично 
натоварване

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 130 150

диаметър на комина 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

C

B

T

F
H

C

B

T

F
H

300

www.easypell.com

представеНо от 

 плаМкоМ оод
   к/с славейков,Бл.124 
БурГас 8000, БълГариЯ
тел./факс:00359 56 888 005
МоБилеН:00359 898 606 796


