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ECOFIRE FLAME CONTROL
 nowe standardy w klasie kot³ów spalaj¹cych pelet

Zalety kot³a:

 wysoka sprawnoœæ >91% 
 automatyczne rozpalanie peletu

automatyczna regulacja procesu spalania
 mechanizm czyszcz¹cy wymiennik
 pneumatyczne czyszczenie paleniska
 wygarnianie popio³u (opcja)
 solidna konstrukcja
 regulator z wyœwietlaczem graficznym 
 sterowanie pogodowe 
 automatyczny start po zaniku napiêcia

zarz¹dzanie prac¹ przez wi-fi/Internet (opcja)

Medal Miêdzynarodowych Targów

ENEX 2012
w konkursie TECHNOLOGIA PRZYSZ£OŒCI

Pelet - co to jest ?

Pellet –potocznie nazywany jest tak 
granulat drzewny, którego produkcjê 
rozpoczêto w latach 70-tych w USA i 
Kanadzie. Powsta³ w ten sposób nowy 
rodzaj paliwa, które pozwala na 
spalanie drewna i jego odpadów w 
kot³ach automatycznych. Zalety pellet 
jako ekologicznego paliwa szybko 
d o s t r z e ¿ o n o  w  k r a j a c h  
Skandynawskich oraz Austr i i ,  
Niemczech i Danii, gdzie sprzeda¿ 
kot³ów na pelet corocznie wzrasta o 30 
– 40%. W œlad za tym ci¹gle przybywa 
producentów pellet, co spowodowa³o 
stabilizacje cen pelet na terenie Polski i 
ca³ej UE. Paliwo to ma wartoœæ opa³ow¹ 
ok.17 MJ/kg, wilgotnoœæ miêdzy 8 a 
12%, a zawartoœæ popio³u do 0,5 %. 

Pelet - gdzie to kupiæ ?

Dystrybucj¹ peletu zajmuj¹ siê lokalne 
wytwórnie, jak równie¿ du¿e koncerny 
paliwowe, co œwiadczy o tym, ¿e jest to 
powa¿na ,  dos t r zegana  p rzez  
wszystkich alternatywa dla innych 
rodzajów paliw. Zastêpowanie w 
procesie spalania: wêgla, oleju czy 
gazu peletem ma znacz¹cy wp³yw na 
emisjê do atmosfery dwutlenku wêgla, 
tlenków siarki i innych zanieczyszczeñ. 
Du¿¹ zalet¹ przy spalaniu peletu jest 
ma³a iloœæ popio³u, który mo¿na 
zastosowaæ jako nawóz w ogródku. 
Granulat pakowany jest w worki 15 kg , 
25 kg lub bigbagi.

Pelet - ile to kosztuje?

Pelet ma wysok¹ zawartoœæ energii,  
4,9 KWh/kg. Równowa¿nikiem 1000 l 
oleju opa³owego jest 2000kg- czyli ok. 

33 m  pellet.W przypadku typowego 
domu jednorodzinnego roczne 
zapotrzebowanie na olej wynosi 3000 l, 
co równa siê oko³o 6t pelet. 
Oszczêdnoœæ przy przejœciu na 
ogrzewanie peletem mo¿e siêgaæ 
nawet 50-70% rocznych kosztów 
ogrzewania. Wraz ze wzrostem cen 
oleju opa³owego i gazu zwiêksza siê 
zainteresowanie peletem jako paliwem 
do spalania w kot³ach centralnego 
ogrzewania.

control
FLAME

PELET - komfortowe, tanie
i naprawdê ekologiczne 
ogrzewanie



Ciep³o bez gazu czy ropy-
czy to mo¿liwe?

FLAME CONTROL - 
rewolucyjna metoda konroli 
spalania

Dziêki zautomatyzowaniu procesu rozpalania, regulacji procesu spalania, 
czyszczenia wymiennika ciep³a, czyszczenia paleniska oraz usuwania 
popio³u obs³uga kot³ów Ecofire Flame Control jest niezwykle prosta.
Podajnik œlimakowy precyzyjnie dozuje odpowiedni¹ iloœæ peletu do komory 
spalania, ceramiczny element ¿arowy rozpala p³omieñ, a wentylator 
dawkuje pierwotne i wtórne powietrze co pozwala na osi¹gniêcie bardzo 
wysokiej sprawnoœci. 
Utrzymanie wysokiej sprawnoœci zale¿y równie¿ od stopnia zabrudzenia 
wymiennika kot³a, dlatego skonstruowany jest on w taki sposób aby 
wyeliminowaæ koniecznoœæ czêstego czyszczenia wnêtrza p³aszcza 
wodnego. Zastosowany mechanizm czyszcz¹cy pozwala na usuniêcie 
zanieczyszczeñ przez rêczne poci¹gniêcie dŸwigni na obudowie kot³a lub 
automatycznie bez ingerencji u¿ytkownika.
Dziêki zastosowaniu pneumatycznego systemu czyszczenia paleniska 
spalanie peletu odbywa siê z bardzo wysok¹ sprawnoœci¹. 
Kocio³ na pelet Ecofire PE posiada automatyczny uk³ad rozpalania z 
¿arowym elementem ceramicznym, czujnik optyczny wykrywania 
p³omienia, oraz czujnik temperatury paleniska.
Mechanizm czyszcz¹cy wymiennik kot³a, oraz palenisko uruchamiany jest w 
zale¿noœci od opcji rêcznie lub automatycznie.
Zasobnik pelletu pozwala na d³ugi okres pracy bez koniecznoœci dok³adania 
paliwa. 
Opcjonalnie kocio³ mo¿na wyposa¿yæ w automatyczny system usuwania 
popio³u wygarniaj¹cy popió³ z wnêtrza kot³a do dostawianego pojemnika.

Wraz z systemem grzewczym opartym na kotle spalaj¹cym pelety 
otrzymuj¹ Pañstwo komfortowe, czyste i ekonomiczne przygotowanie 
energii na potrzeby centralnego ogrzewania i ciep³ej wody u¿ytkowej. 
Wysoka energetycznoœæ i ³atwoœæ sk³adowania sprawiaj¹ ¿e pelety s¹ 
idealnym paliwem do automatycznych kot³ów centralnego ogrzewania. 
Pelety w 100% zawieraj¹ czyste, suche drewno. 650 kg pelet zajmuje 1m3 
przestrzeni sk³adowania.

Z³o¿a ropy, wêgla i gazu s¹ ograniczone   
Dramatyczny wzrost cen tych paliw w 
ostatnich latach jest tego konsekwencj¹.

System grzewczy oparty na paliwie z 
biomasy zwanym potocznie peletem jest 
tak samo komfortowy w u¿ytkowaniu jak 
ogrzewanie gazowe czy olejowe.

Pelet – paliwo przysz³oœci.

Ogrzewanie w zgodzie z natur¹- 
bez zatruwania powietrza.

Drzewa rosn¹c poch³aniaj¹ CO2 z 
powietrza. W procesie spalania drewna ta 
sama iloœæ dwutlenku wêgla trafia do 
atmosfery. Iloœæ dwutlenku wêgla 
potrzebna roœlinom do ich wzrostu, 
pozostaje w atmosferze na tym samym 
poziomie. Przez spalanie pelet nie 
obci¹¿amy œrodowiska naturalnego 
dodatkowymi iloœciami CO2, jak ma to 
miejsce przy spalaniu wêgla, oleju 
opa³owego czy gazu.

2 kg pelet  = 1 litr oleju opa³owego

1 tona pelet = paleta 1 x 1.2 x 1.3 m.



20 kW
6 - 22 kW

5 (najwy¿sza)
pelety 6 i 8 mm
1,2 - 4,1 kg/h

90,9 %
54,0 / 243,6 mg/m3

160 / 110

130 mm
8-10 Pa
250 kg

95 l
46 mbar

55
60 - 85

 

°C °C
48/17 kg/h

°C
°C

360 W

Ecovarm
25-112 Kielce ul.Ks.P.Œciegiennego 252 
tel. 041/ 344 4610
fax. 041/ 345 2296
e-mail: info@ecovarm.com
www.ecovarm.com
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RE-2009S

14 kW
5 - 16 kW

5 (najwy¿sza)
pelety 6 i 8 mm
0,8 - 2,9 kg/h

90,9 %
54,0 / 243,6 mg/m3

160 / 110

130 mm
6-8 Pa
240 kg

90 l
38 mbar

55
60 - 85

°C °C
37/15 kg/h

°C
°C

360 W

Moc nominalna
Zakres mocy
Klasa kot³a wg EN 303-5: 2012
Rodzaj paliwa
Zu¿ycie paliwa
Sprawnoœæ
Emisja CO (pe³na/ ma³a moc)
Temperatura spalin (pe³na/ ma³a moc)
Strumieñ masy spalin (pe³na/ ma³a moc)
Œrednica czopucha
Wymagany ci¹g kominowy
Waga
Pojemnoœæ wodna
Opór po stronie wody
Minimalna temp. powrotu
Zakres nastawy regulatora temp.
Maksymalny pobór mocy (chwilowy)

 

24 kW
8 - 26 kW

5 (najwy¿sza)
pelety 6 i 8 mm
1,2 - 4,9 kg/h

90,0 %
54,0 / 65,9 mg/m3

180 / 120

130 mm
8-10 Pa
280 kg
102 l

72 mbar
55

60 - 85

°C °C
59/20 kg/h

°C
°C

360 W

29 kW
9 - 32 kW

5 (najwy¿sza)
pelety 6 i 8 mm
1,8 - 5,9 kg/h

90,0 %
54,0 / 65,9 mg/m3

180 / 120

130 mm
8-10 Pa
290 kg
109 l

95 mbar
55

60 - 85

°C °C
74/24 kg/h

°C
°C

360 W
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