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ПЕЛЕТНИ КОТЛИ  
ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ 

 

 

 

 

Пелетните котли са икономични, имат дълъг 
експлоатационен период, лесна поддръжка и 

генерират минимални емисии на вредни вещества в 

природата. От всички котли на дървесна биомаса, 

пелетните котли имат 

изтънчена технология. 

Инвестирайки в отопление с пелети, Вие не 
само спестявате място и облекчавате 
семейния бюджет, но също и допринасяте 
за по-добра и чиста природа. 

 

 

 

Малко място, 
повече топлинa 

 

Спестете място. Преценете 

необходимата мощност на котела за 

сградата и забравете за това да търсите 

място за съхранение. Пелетите заемат 

малко пространство. 

Изберете котел за 
Вашите нужди 
 

Определянето на мощността и 

изграждането на инсталацията имат 

ключово значение. Благодарение на 

широката гама от мощности на  

пелетните котли, те са подходящи, 

както за семейна или ниско енергийна 

къща, така и за градска среда предвид 

лесната доставка на гориво. 

Повече 
функции 
 

Ясно структурираното меню прави уреда 

лесен за използване. Пелетните котли 

позволяват избор на топлинна мощност, 

подгряване на вода и регулиране на 

изгарянето. 
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EcoLogic 30 PREMIUM 
ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ 

 

Пелетния котел EcoLogic 30 PREMIUM е с най-новата 

иновативна система в бранша на отоплителните уреди. 

С вградената циркулационна помпа, разширителен съд, 

вентилатор за входящ въздух и вентилатор за димни 

газове, той има изчерпателно интегрирани компоненти, 

които отговарят на всички изисквания и 

очаквания на клиент и инсталатор. 

Позволява висока топлинна енергия и е подходящ за 

големи помещения с площ до (500 m2). 

 

 

 

 

 

 

Технически данни 

 
 

• Херметически затворена камера 

• Отопляема площ: до 500 m2
 

• Мощност: 30,8 (8,6–30,8) kW 

• КПД: над 91 % 

• Изходна тръба газове: Ø 80 mm 

• Отвор за въздушна входна тръба Ø 75 mm 

• Тръбна връзка: DN 25 

• Водно съдържание: 142 l 

• Захранване: 230 V/50 Hz 

• Бункер: 200 kg 

• Консумация на пелети за 1 час (min.): 1,9 kg/h 

• Консумация на пелети за 1 час (max.): 6,8 kg/h 

• Размери (В x Ш x Д): 1540 x 1000 x 730 mm 

• Тежест: 330 kg 

• Циркулационна помпа 

• Разширителен съд 

• Вентилатор за горивен процес 

• Вентилатор за димни газове 

• Максимална дължина на пелетите 30 mm 



 

 

 
 

EcoLogic 30 
ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ 

 
Пелетният котел EcoLogic 30 е стандартен модел в областта на 

отоплителните системи, подходящ за отопление на сгради до 450 

m2. Обема на бункера е достатъчен за седмично зареждане. 

Възможностите му са, както за нискотемпературна инсталация с подово 

отопление, така и за високотемпературна инсталация с радиатори. 

 
Технически данни 

 

 
 

• Херметически затворена камера 

• Отопляема площ: до 450 m2
 

• Мощност: 30,8 (8,6–30,8) kW 

• КПД: над 91 % 

• Изходна тръба газове: Ø 80 mm 

• Отвор за въздушна входна тръба Ø 75 mm 

• Тръбна връзка: DN 25 

• Водно съдържание: 74 l 

• Захранване: 230 V/50 Hz 

• Бункер: 180 kg 

• Консумация на пелети за 1 час (min.): 1,9 kg/h 

• Консумация на пелети за 1 час (max.): 6,8 kg/h 

• Размери (В x Ш x Д): 1400 x 910 x 816 mm 

• Тежест: 290 kg 

• Вентилатор за димни газове 

• Максимална дължина на пелетите 30 mm 
 

 

EcoLogic 23 
ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ 

 
EcoLogic 23 е по-малката версия на пелетния котел EcoLogic 30. 

с помощта на буферен съд може да отоплява класически къщи са 

приблизителна площ до 300 m2. Позволява оптимална и стабилна 

работа с минимални разходи, високо и ниско температурна 

отоплителна система използваща радиатори или подово 

отопление. 

 
Технически  данни 

 

 
 

• Херметически затворена камера 

• Отопляема площ: до 300 m2
 

• Мощност: 21 (6,1–22,7) kW 

• КПД: над 91 % 

• Изходна тръба газове: Ø 80 mm 

• Отвор за въздушна входна тръба: Ø 75 mm 

• Тръбна връзка: DN 25 

• Водно съдържание: 61 l 

• Захранване: 230 V/50 Hz 

• Бункер: 130 kg 

• Консумация на пелети 1 час (min.)1,4 kg/h 

• Консумация на пелети 1 час (max.): 5,1 kg/h 

• Размери (В x Ш x Д): 1350 x 750 x 800 mm 

• Тежест: 215 kg 

• Вентилатор за горивен процес 

• Вентилатор за димни газове 

• Максимална дължина на пелетите 30 mm 
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БИОМАСАТА 
ЕКОЛОГИЧНОТО ОТОПЛЕНИЕ 

 
 

През последните години се занимаваме с въпроса 

как да постигнем енергийна ефективност и да 
намалим замърсяването на околната среда и 

нагряването на атмосферата заради парниковите 

газове. 

Основното предизвикателство, пред което сме 

изправени е не само ефективното потребление на 
енергия, но и нейното генериране и използване. 

 

 

 

 

 

Благодарение на многобройните си предимства, 
дървесината е призната за гориво  на бъдещото. 

Това е екологично приемлив начин на 
отопление, който редуцира емисиите на 

                                                                                                               въглероден двуокис.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дърва                                     Дървесен чипс                           Пелети 
 
 

Дървата са най-древното и най-

обикновено гориво за отопление. 

Трупите се нарязват на малки 

парчета готови за горене с размери 

250, 330 или 500 мм. Трябва обаче да 

се съхраняват правилно за да могат 

да изсъхнат преди употреба. 

Влажността не трябва да превишава 

20%, за което са необходими 2 

години. Калоричността зависи от 

вида на дървесината. 

Дървесният чипс е екосъобразно 

гориво. Получават се от надробена 

дървесина от отпадъчен дървен 

материал с размери от около 100 мм. 

Това е евтино гориво при, което не е 

необходимо да се сече дървесина, тъй 

като тя на практика е отпадък от 

дърводобива. Качеството и енергийна 

стойност зависят от вида на 

дървесината. 

Пелетите са модерно гориво 

произведени на базата на дървесина, с 

висока калоричност  и ниски нива на 

пепел и влажност. Представляват 

цилиндрични компресирани частици 

изработени под налягане от чиста или 

отпадъчна дървесина. Те са с дължина 

от 10 до 60 мм и диаметър от 60 до 80 

мм. 
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ОТОПЛЕНИЕ С ПЕЛЕТИ 
ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ МАТЕРИАЛ С ВИСОКИ КАЛОРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зелено и екологично отопление 
Пелетите са екологосъобразно гориво. Когато се 

използват в енергоспестяващи съоръжения, те 

намаляват вредните емисии и парникови газове. 

Основното екологично предимство на пелетите в сравнение с 

изкопаемите горива е, че те не генерират допълнителен СО. Те 

са направени от чисти дървесни стърготини и тяхното изгаряне 

освобождава само количеството на въглероден диоксид, което 

дърветата са абсорбирали при растежа си. Колко щяха да 

генерират, ако бяха изгнили? При изгаряне на изкопаеми горива 

се отделя въглероден диоксид, който увеличава парниковите 

газове и ако не използваме тези горива, той ще си остане под 

земята. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евтина и достъпна суровина 
Дървесината е изобилна суровина, предвид 

увеличението на процента на горите. Благодарение на 

нарастващата конкуренция сред доставчиците и 

възобновяемоста на източника, цената на пелетите е 

относително ниска и стабилна. 

Освободете семейния си бюджет и спестете пари! В 

сравнение с останалите горива, пелетите намаляват 

разходите на отопление с 50%. Цените на петрола, 

природния газ и електричеството се увеличават 

непрекъснато и за това отоплението с пелети е умен 

и сигурен избор за бъдещето.

Висока ефективност, малко 

пепел Енергийната стойност на пелетите 

зависи от типа на дървото, влажността и 

качеството на дървесината. Ако се 

използват перети с влажност от около 10%, 

то тяхната калоричност е от 4.7 до  5.5 

MWh/тон. 

Калоричната стойност и влагата ни показват колко енергия ще 

получим от пелетите. Колкото по-висока е калоричната стойност 

и по-ниска влажността, толкова по-висока е степента на 

изгаряне. Важно е да се използват пелети с пепел до 1%, за да 

се постигне по-голяма топлина и по-малко пепелен отпадък. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Винаги топло без да се грижим 
 

Автоматизацията на съоръженията при използване на 

пелети, прави отоплението на Вашата къща безгрижно 

и просто. Можете да поръчате по-големи контейнери 

за съхранение на пелетите, за да не се налага честото 

им зареждане и когато излезете от дома си да се 

приберете на студено. 

Отоплението с пелети е напълно автоматизирано, тъй като 

се добавя чрез специална система за подаване на горивото 

и автоматично запалване. 



 

 
 

ПРЕДИМСТВА 
НА КОТЛИТЕ И КАМИНИТЕ НА GORENJE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Херметично 
затворени 
камини 

 

 

Качество 
от Европа 

Висок 
коефи- 
циент

 

Тиха 
работа

 

Лесен 
контрол 

 

 

Въздушния поток е 
възможен само чрез 
специален отвор и 
никакъв друг начин. 
Това позволява 
оптимален контрол с 
технологията BioLogic  

Устойчивото развитие 
на производството е 
сектор с първостепенно 
значение за Вашето 
здраве и чиста околна 
среда. 

Икономичната 
концепция на работа ще 
осигури постоянна 
ефективност независимо 
от работната мощност. 

Работата на камината е 
почти безшумна и не 
нарушава 
спокойствието на 
потребителя. 

Опростения дисплей 
позволява бързо и 
удобно управление на 
котлите и камините. 

BioLogic ТЕХНОЛОГИЯ! ТОВА Е ИЗКУСТВО 
TEХНОЛОГИЯ НА БЪДЕЩЕТО ЗА МАКСИМАЛНА ЕФИКАСНОСТ 

 

 

АВТОМАТИЧНИ 
НАСТРОЙКИ 

BioLogic е най-съвременната технология за 

управление на пелетни устройства. Неговото 

иновативно предимство е автоматичното 

настройване на параметрите по външни 

фактори/тяга на комина, качество на 

пелетите/, така че горенето се извършва 

винаги в оптимални условия. 
 

Противно на класическите съоръжения, които 

работят с предварително зададени параметри, 

котлите и камините снабдени с тази технология 

откриват промени и се адаптират автоматично към 

тях и достигат висока ефективност. 
 
 

 

 
Благодарение на постоянното автоматично регулиране няма аномалии, така че нивото на ефективност на 
горивото е винаги оптимално. Тази най-съвременна технология позволява изгаряне с най-висока степен и най-

ниски вредни емисии в атмосферата.  
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