
ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ

Иновативно автоматично почистване на горивната
камера посредством механично обстъргване 

на скарата, без прекъсване на горивния процес.

Възможност за добавяне на интернет модул,
който позволява мониторинг и контрол на котела.

Котлите Pelletherm V.4 Long Time отговарят 
на най-строгите европейски стандарти 

и директиви EN 303-5:2012, LVD, EMC.

Лесно

Комфорт

Надеждност

Пелетна горелка 
с автоматично механично 

самопочистване

Увеличен капацитет
на пепелника ~ 33 литра

Дървесни пелети Ø 6 mm, Ø 8 mm

съгласно стандарт на БДС EN 

ISO 17225-2-2014

клас A1, клас A2

Стикери с течни кристали
за мониторинг на налягането

в горивната камера

Pelletherm V.4
Long Time

Модерно и 
мултифункционално
табло за управление

www.greenecotherm.bg



 Възможност за ползване на кредит
 

 енергийна ефективност по програма REECL.

 Водогрейните котли Pelletherm V.4 LT са модификация на базовия модел 
пелетни котли от серия Pelletherm V.4. Подходящи са за отопление на малки битови 
и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода. 
 Окомплектовани са с: пелетна горелка с автоматично самопочистване от серия 
GP sc; горивоподаващ шнек; комплект инструменти за почистване.

Pelletherm V.4 Long Time
version
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1080

1080

1080

1080

1080

1080

Дължина

(mm)

Височина

(mm)

Ширина

(mm)

Код Тип Работно
налягане

(bar)

Номинaлна
мощност

(kW)

КПД

(%)

Воден
обем

(l)

Маса

(kg)

2104450200

2104450201

2104450300

2104450301

2104450400

2104450401

Pelletherm 18 V.4 LT - ляв

Pelletherm 18 V.4 LT - десен

Pelletherm 25 V.4 LT - ляв

Pelletherm 25 V.4 LT - десен

Pelletherm 30 V.4 LT - ляв

Pelletherm 30 V.4 LT - десен

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1250

1250

1250

1250

1330

1330

780

780

780

780

780

780

18

18

25

25

30

30

92

92

92

92

92

92

50

50

50

50

60

60

342

342

342

342

362

362

СОФИЯ 1592
ул. “Неделчо Бончев” 10

 тел.: 02 978 3990
e-mail: office_sofia@ecotherm.bg www.greenecotherm.bg

ХАСКОВО 6300
бул. “Съединение” 67
 тел.: 038 60 30 44

e-mail: office_haskovo@ecotherm.bg

 - Прецизна модулация на мощността;

 - Автоматичен старт след пад на напрежението - запазване на последните настройки;

 - Иновативно автоматично почистване на горивната камера посредством механично обстъргване на 
скарата, без прекъсване на горивния процес;

 - Фотосензор за прецизно откриване и следене интензитета на пламъка;

 - Повишен комфорт при експлоатация, благодарение на увеличения капацитет на пепелника, 
почистване се налага 1 път приблизително на 30 дни;

 - Възможност за запазване на текущите настройки и възстановяване на фабричните настройки по 
подразбиране;

ПРЕДИМСТВА:

 - Възможност за изгаряне на дървесни пелети с ниско качество (високо пепелно съдържание и 
склонни към образуване на шлака) и диаметър 6-8 mm, което не е възможно при горелки с почистване с 
въздух;

 - Елементна база изцяло от реномирани Европейски производители. Горивната камера на горелката 
е изработена от специална марка жароустойчива стомана, гарантираща дълъг експлоатационен период;
 - Регулаторът предлага възможност за ръчно стартиране на работещото оборудване
като помпа, шнек, вентилатор и други. Тази функция позволява да се провери дали даденото оборудване 
е без повреди и дали е правилно свързано;

 - Възможност за работа със стаен термостат;

 - Възможност за управление на циркулационна помпа на котела;

 - Отговарят на най-строгите Европейски изисквания (EN 303-5);

 - Възможност за добавяне на интернет модул, който позволява мониторинг и контрол на горелката 
(опция).

 - Възможност за добавяне на допълнителни модули за управление на смесителни вентили (опция);

 - Възможност за управление на вентилатор за димни газове, което елиминира проблема с тягата на 
комина и гарантира безопасна работата на продукта;

 - Защитени с парола нива на достъп - за сервизния техник и производителя;

 - Възможност за управление на помпа за БГВ;

 - Опростен монтаж и лесно обслужване по време на експлоатация, почистване и сервизиране;
 - Минимални експлоатационни разходи;

 - По-лесна и по-бърза сервизна диагностика, благодарение на функцията "Аларми”;
 - Специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността на изделието;


