
5-год. гаранция за херметичност на топлообменника,
2 год. за останалите елементи и ефективна работа на котела;

Топлообменник, изработен от сертифициран 
висококачествена стомана;

Висока топлинна ефективност в диапазона от 92,4 до 94,3% 
поради увеличеното възстановяване на топлината от 
димните газове;

Контролер APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL управление на 4 
помпа - ЦО, БГВ, помпa вентил и допълнителна помпа. 
Управление на смесителен клапан. Преглед и промяна на 
параметрите на контролера чрез интернет модул - опция . 
Възможност за свързване на GSM модул - опция срещу 
допълнително заплащане.

Котелът е проектиран като стандарт за монтаж в затворена 
система, при условие че предпазните устройства са 
инсталирани в съответствие с ръководството за експлоатация 
и поддръжка на котела.

CALORI 11-30 kW

Изискванията за Екодизайн са изпълнени за всички мощности.
Котелът отговаря на изискванията от клас 5 съгласно PN-EN 303-5: 2012 за всички мощности. 
Гориво: дървесни пелети с диаметър 6 мм.

АДАПТИВЕН КОНТРОЛ - регулиране на работата на 
котела въз основа на въздушния поток през 
топлообменника

Турбулизатори, повишаващи ефективността на 
изгаряне

Автоматична система за запалване на гориво;

Пелетна горелка с функция за автоматично 
почистване стандартно;

Компактни размери;

КОНТРОЛЕР APC K SLIM

92,9-94,3%



1 Максималната отопляема площ е указана при спесифичен разход на топлина при q=80 W/ m2. 
2 Капацитетът на бункера за гориво е указан за пелети с плътност от 0,6 kg/dm3.
3 Теглото на котела зависи от неговото допълнително оборудване.
Височината на котела може да се регулира допълнително с помощта на нивелиращите крачета. 
Краката имат диапазон на регулиране от 38 до 50 мм.

РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА (mm)

Размер 11 kW 15 kW 20 kW 24 kW 30 kW

A 630 630 755 755 780

B 359 359 374 374 414

C 159 159 159 159 159

D 1341 1341 1341 1341 1416

E 700 800 800 880 880

F 121 121 121 121 121

G 1182 1282 1257 1357 1372

H1 119 119 119 119 119

H2 380 380 395 395 435

ОБОРУДВАНЕ НА КОТЕЛА

Наименование Cena netto Cena brutto

Контролер APC K Slim стандартно оборудване

управление ADAPTIVE CONTROL стандартно оборудване

функция PID стандартно оборудване

нивелиращи крачета стандартно оборудване

нагревател стандартно оборудване

пелетна горелка с автоматично почистване стандартно оборудване

модул GSM опционално оборудване

модул I-1 опционално оборудване

модул I-1M опционално оборудване

модул интернет опционално оборудване

модул интернет WIFI опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v3 опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v2 опционално оборудване

стаен регулатор DEFRO SPK Lux опционално оборудване

безжичен регулатор SPK Lux опционално оборудване

сет за безжична комуникация опционално оборудване

столче опционално оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ /  D

Описание/тип котел 11 15 20 24 30

Гориво дървесни пелети с диаметър 6 мм

5 клас съгл. EN 303:5-2012     

Екодизайн     

Обхват на мощността 3,3-11,6 4,3-14,6 5,7-20,5 6,9-24,9 8,4-29,5

Нагрявна повърхност: 1,4 1,8 2,3 2,6 2,9

Отопляема площ1 do 135 do 185 do 250 do 310 do 375

Вместимост на бункера за гориво2 ~90 ~104 ~118 ~124 ~142

Ефективност при номинална мощност 92,9 93,2 93,2 94,3 93,3

Ефективност при минимална мощност 92,1 92,2 92,4 93,1 92,9

Клас на енергийна ефективност A+ A+ A+ A+ A+

Макс. допустимо работно налягане 3,0

Необходимата тяга на димните газове 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26

Температура на подаващата вода макс. 65/80

Тегло на котела 3

м-ка 

-

-

-

kW 

m2

m2

kg

%

%

-

bar 

mbar

°C 

kg 237 261 307 331 364

Водно съдържание l 50 60 75 86 95

Напречно сечение на комина cmxcm 14x14 14x14 14x14 16x16 18x18

Напречно сечение на комина 160 160 160 180 200

Минимална височина на комина 5 5 6 6 6

Диаметър подаваща/връщаща GZ 1 ¼’’ / GW 1 ¼’’

Диаметър на димоотвода 159 159 159 159 159

Захранване

Ø  m
m 

m cal 

mm 

V/Hz

~230/50

CALORI

A

D
C

B

F

E
G

H2
H1



5-год. гаранция за херметичност на топлообменника,
2 год.за останалите елементи и ефективна работа на котела;

Топлообменник, изработен от сертифициран 
висококачествена стомана;

Висока топлинна ефективност в диапазона от 90,2 до 93,1% 
поради увеличеното възстановяване на топлината от 
димните газове;  

Контролер APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL управление на 4 
помпа - ЦО, БГВ, помпa вентил и допълнителна помпа. 
Управление на смесителен клапан. Преглед и промяна на 
параметрите на контролера чрез интернет модул - опция . 
Възможност за свързване на GSM модул - опция срещу 
допълнително заплащане.

Котелът е проектиран като стандарт за монтаж в затворена 
система, при условие че предпазните устройства са 
инсталирани в съответствие с ръководството за експлоатация 
и поддръжка на котела.

Пелетна горелка с функция за автоматично 
почистване стандартно;

АДАПТИВЕН КОНТРОЛ - регулиране на 
работата на котела въз основа на въздушния 
поток през топлообменника

Керамични катализатори, стабилизиращи процеса на горене;

Автоматична система за запалване на гориво;

EKO SLIM 10-30 kW

Изискванията за Екодизайн са изпълнени за всички мощности.
Котелът отговаря на изискванията от клас 5 съгласно PN-EN 303-5: 2012 за всички мощности. 
Гориво: дървесни пелети с диаметър 6 мм.

Компактни размери;

КОНТРОЛЕР APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL

91,4 - 92,7%



1 Максималната отопляема площ е указана при спесифичен разход на топлина при q=70 W/ m2. 
2 Капацитетът на бункера за гориво е указан за пелети с плътност от  0,65 kg/dm3.
3 3 Теглото на котела зависи от неговото допълнително оборудване.
Височината на котела може да се регулира допълнително с помощта на нивелиращите крачета.
Краката имат диапазон на регулиране от 38 до 50 мм.

РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА (mm)

Размер 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW

A 602 602 702 702 802

B 583 567 612 618 590

C Ø 127 Ø 159 Ø 159 Ø 159 Ø 159

D 1615 1615 1650 1650 1650

E 705 915 915 855 855

F 356 356 356 392 392

G 1256 1481 1481 1422 1422

ОБОРУДВАНЕ НА КОТЕЛА

Наименование Cena netto Cena brutto

Контролер APC K Slim стандартно оборудване

управление ADAPTIVE CONTROL стандартно оборудване

управление по външ. температура стандартно оборудване

функция PID стандартно оборудване

нивелиращи крачета стандартно оборудване

нагревател стандартно оборудване

пелетна горелка с автоматично почистване стандартно оборудване

модул GSM опционално оборудване

модул I-1 опционално оборудване

модул I-1M опционално оборудване

модул интернет опционално оборудване

модул интернет WIFI опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v3 опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v2 опционално оборудване

стаен регулатор DEFRO SPK Lux опционално оборудване

безжичен регулатор SPK Lux опционално оборудване

сет за безжична комуникация опционално оборудване

столче опционално оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / D

Описание/тип котел 10 15 20 25 30

Гориво дървесни пелети с диаметър 6 мм

5 клас съгл. EN 303:5-2012     

Екодизайн     

Обхват на мощността 2,9-10,5 4,3-14,8 5,8-20,7 7,3-25,1 8,8-31,6

Нагрявна повърхност: 1,5 2,1 2,5 2,7 3,3

Отопляема площ 1 do 160 do 220 do 270 do 355 do 425

Вместимост на бункера за гориво 2 ~102 ~122 ~126 ~126 ~147

Ефективност при номинална мощност 91,8 91,8 91,4 91,7 91,8

Ефективност при минимална мощност 91,5 92,3 92,7 92,1 92,5

Клас на енергийна ефективност A+ A+ A+ A+ A+

Макс. допустимо работно налягане 1,5 - układ otwarty,  3,0 - układ zamknięty

Необходимата тяга на димните газове 0,19 0,21 0,25 0,27 0,29

Температура на подаващата вода макс. 65/80

Тегло на котела  3

м-ка 

-

-

-

kW 

m2

m2

kg

%

%

-

bar 

mbar

°C 

kg 288 336 380 368 402

Водно съдържание l 48 69 130 97 110

Напречно сечение на комина cmxcm 14x14 14x14 14x14 16x16 18x18

Напречно сечение на комина Ø mm 160 160 160 180 200

Минимална височина на комина m 5 6 7 7 7

Диаметър подаваща/връщаща cal GZ 1 ¼’’ / GW 1 ¼’’

Диаметър на димоотвода mm 127 159 159 159 159

Захранване V/Hz ~230/50

EKO SLIM

�



5-год. гаранция за херметичност на топлообменника,
2 год. за останалите елементи и ефективна работа на котела;

АДАПТИВЕН КОНТРОЛ - регулиране на работата на 
котела въз основа на въздушния поток през 
топлообменника

Керамични катализатори, стабилизиращи процеса на горене;

BIO SLIM 10-30 kW

 
Изискванията за Екодизайн са изпълнени за всички мощности.
Котелът отговаря на изискванията от клас 5 съгласно PN-EN 303-5: 2012 за всички мощности. 
Гориво: дървесни пелети с диаметър 6 мм.

APC 3

КОНТРОЛЕР APC 3 ADAPTIVE CONTROL

Автоматична система за запалване на гориво;

Вентилатор на димните газове, който елиминира 
проблема с комина и стабилизира работата на котела;;

Сензорът за резерв на гориво в бункера спира работата на 
котела при минимално ниво на гориво. След зареждане с 
гориво не е необходимо да се повтаря процедурата на 
запалване и котелът преминава в автоматична работа;

Компактни размери;

Топлообменник, изработен от сертифициран 
висококачествена стомана;

Висока топлинна ефективност в диапазона от 92,1 до 93,6% 
поради увеличеното възстановяване на топлината от димните 
газове;

Контролер APC 3 ADAPTIVE CONRTOL управление на 6 помпи - 
ЦО, БГВ, 2 помпи вентил и 2 доп.помпи. Управление на 2 смес. 
вентила. Преглед и промяна на параметрите на контролера 
чрез вграден интернет модул RJ-45. Възможност за свързване 
на GSM модул - опция срещу доп. заплащане. 

Котелът е проектиран като стандарт за монтаж в затворена 
система, при условие че предпазните устройства са 
инсталирани в съответствие с ръководството за експлоатация и 
поддръжка на котела.

Пелетна горелка с функция за автоматично почистване 
стандартно;

92,1 - 93,6 %



1 Максималната отопляема площ е указана при спесифичен разход на топлина при q=70 W/ m2. 
2 Капацитетът на бункера за гориво е указан за пелети с плътност от 0,65 kg/dm3.
3 3 Теглото на котела зависи от неговото допълнително оборудване.
Височината на котела може да се регулира допълнително с помощта на нивелиращите крачета.
Краката имат диапазон на регулиране от 38 до 50 мм.

РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА (mm)

Размер 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW

A 602 602 702 702 802

B 190 190 190 190 190

C Ø 130 Ø 130 Ø 130 Ø 130 Ø 130

D 1615 1615 1650 1650 1650

E 840 840 925 925 925

F 1366 1578 1548 1521 1558

G 705 915 915 855 855

H 356 356 356 392 392

I 902 902 947 953 982

ОБОРУДВАНЕ НА КОТЕЛА

Наименование Cena netto Cena brutto

Контролер APC 3 ADAPTIVE CONTROL стандартно оборудване

управление ADAPTIVE CONTROL стандартно оборудване

функция PID стандартно оборудване

модул интернет стандартно оборудване

управление по външ. температура стандартно оборудване

нивелиращи крачета стандартно оборудване

нагревател стандартно оборудване

вентилатор на димни газове стандартно оборудване
пелетна горелка с автоматично 
почистване стандартно оборудване

коминна редукция 80/130 опционално оборудване

модул GSM опционално оборудване

модул I-1 опционално оборудване

модул I-1M опционално оборудване

модул интернет WIFI опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v3 опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v2 опционално оборудване

стаен регулатор DEFRO SPK Lux опционално оборудване

безжичен регулатор SPK Lux опционално оборудване

сет за безжична комуникация опционално оборудване

столче опционално оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / D

Описание/тип котел 10 15 20 25 30

Гориво дървесни пелети с диаметър 6 мм

5 клас съгл. EN 303:5-2012     

Екодизайн     

Обхват на мощността 3,1-10,5 4,4-15,5 5,9-20,4 7,3-25,2 8,9-31,5

Нагрявна повърхност: 1,5 2,1 2,5 2,7 3,3

Отопляема площ1 do 160 do 220 do 270 do 355 do 425

Вместимост на бункера за гориво 2 ~102 ~122 ~126 ~126 ~147

Ефективност при номинална мощност 93,6 93,6 92,5 92,1 92,9

Ефективност при минимална мощност 92,3 93,0 93,0 92,5 92,9

Клас на енергийна ефективност A+ A+ A+ A+ A+

Макс. допустимо работно налягане 1,5 - układ otwarty,  3,0 - układ zamknięty

Необходимата тяга на димните газове 0,19 0,22 0,26 0,27 0,29

Температура на подаващата вода макс. 65/80

Тегло на котела  3

М-ка 

-

-

-

kW 

m2

m2

kg

%

%

-

bar 

mbar

°C 

kg 288 336 380 368 402

Водно съдържание l 48 69 109 97 110

Напречно сечение на комина cmxcm 14x14 14x14 14x14 16x16 18x18

Напречно сечение на комина Ø mm 160 160 160 180 200

Минимална височина на комина m 5 6 7 7 7

Диаметър подаваща/връщаща cal GZ 1 ¼” GW 1 ¼’’

Диаметър на димоотвода mm 130 130 130 130 130

Захранване V/Hz ~230/50

BIO SLIM



5-год. гаранция за херметичност на топлообменника,
2 год. за останалите елементи и ефективна работа на котела;

Топлообменник, изработен от сертифициран 
висококачествена стомана;

Висока топлинна ефективност в диапазона от 90,8 до 95.3% 
поради увеличеното възстановяване на топлината от 
димните газове;

Контролер APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL управление на 4 
помпа - ЦО, БГВ, помпa вентил и допълнителна помпа. 
Управление на смесителен клапан. Преглед и промяна на 
параметрите на контролера чрез интернет модул - опция . 
Възможност за свързване на GSM модул - опция срещу 
допълнително заплащане.

Котелът е проектиран като стандарт за монтаж в затворена 
система, при условие че предпазните устройства са 
инсталирани в съответствие с ръководството за експлоатация 
и поддръжка на котела.

Пелетна горелка с функция за автоматично 
почистване стандартно;

АДАПТИВЕН КОНТРОЛ - регулиране на работата на 
котела въз основа на въздушния поток през 
топлообменника

Керамични катализатори, стабилизиращи процеса на горене;

Автоматична система за запалване на гориво;

DELTA EKOPELL 10-30 kW

Изискванията за Екодизайн са изпълнени за всички мощности.
Котелът отговаря на изискванията от клас 5 съгласно PN-EN 303-5: 2012 за всички мощности. 
Гориво: дървесни пелети с диаметър 6 мм.

КОНТРОЛЕР APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL

90,8-95,3%



1 Максималната отопляема площ е указана при спесифичен разход на топлина при q=90 W/ m2. 
2 Капацитетът на бункера за гориво е указан за пелети с плътност от  0,6 kg/dm3.
3 3 Теглото на котела зависи от неговото допълнително оборудване.
Височината на котела може да се регулира допълнително с помощта на нивелиращите крачета.
Краката имат диапазон на регулиране от 38 до 50 мм.

РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА (mm)

Размер 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW

A1/A2 124/104 124/104 124/104 124/104 124/104

B 609 609 691 691 681

C Ø 159 Ø 159 Ø 159 Ø 159 Ø 178

D 903 903 985 985 985

E 1033 1033 1115 1115 1115

F 1354 1354 1354 1354 1354

G 1240 1240 1240 1320 1370

H 730 804 844 844 844

I 342 337 340 360 375

J 1170 1239 1282 1301 1317

K 1219 1222 1225 1223 1223

L 470 470 470 520 570

M 700 700 700 700 700

ОБОРУДВАНЕ НА КОТЕЛА

Наименование Ceny netto Ceny brutto

Контролер APC K Slim стандартно оборудване

управление ADAPTIVE CONTROL стандартно оборудване

функция PID стандартно оборудване

нивелиращи крачета стандартно оборудване

нагревател стандартно оборудване

управление по външ. температура стандартно оборудване

пелетна горелка с автоматично 
почистване стандартно оборудване

модул GSM опционално оборудване

модул I-1 опционално оборудване

модул I-1M опционално оборудване

модул интернет опционално оборудване

модул интернет WIFI опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v3 опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v2 опционално оборудване

стаен регулатор DEFRO SPK Lux опционално оборудване

безжичен регулатор SPK Lux опционално оборудване

сет за безжична комуникация опционално оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / D

Описание/тип котел 10 15 20 25 30

Гориво дървесни пелети с диаметър 6 мм

5 клас съгл. EN 303:5-2012     

Екодизайн     

Обхват на мощността 3,0-10 4,5-15 6,0-20 7,5-25 9,0-30

Нагрявна повърхност: 1,8 1,9 2,2 2,5 2,7

Отопляема площ 1 do 130 do 180 do 210 do 250 do 330

Вместимост на бункера за гориво 2 ~200 ~200 ~200 ~200 ~200

Ефективност при номинална мощност 90,8 94,4 95,3 94,3 91,8

Ефективност при минимална мощност 89,6 94,1 94,4 94,1 92,8

Клас на енергийна ефективност A+ A+ A+ A+ A+

Макс. допустимо работно налягане 1,5 

Необходимата тяга на димните газове 0,16 0,17 0,17 0,21 0,24

Температура на подаващата вода макс. 65/80

Тегло на котела  3

М-ка 

-

-

-

kW 

m2

m2

kg

%

%

-

bar 

mbar

°C 

kg 321 327 353 360 396

Водно съдържание l 54 60 70 75 81

Напречно сечение на комина cmxcm 14x14 14x14 14x14 16x16 18x18

Напречно сечение на комина Ø mm 160 160 160 180 200

Минимална височина на комина m 5,5 6,5 7 7 7

Диаметър подаваща/връщаща cal G1 ½”

Диаметър на димоотвода mm 159 159 159 159 178

Захранване V/Hz ~230/50

DELTA EKOPELL



5-год. гаранция за херметичност на топлообменника,
2 год. за останалите елементи и ефективна работа на котела;

Топлообменник, изработен от сертифициран 
висококачествена стомана;

Висока топлинна ефективност в диапазона от 91.7 до 94,6% 
поради увеличеното възстановяване на топлината от 
димните газове;

Контролер APC 3 ADAPTIVE CONRTOL управление на 6 помпи - 
ЦО, БГВ, 2 помпи вентил и 2 доп.помпи. Управление на 2 
смес. вентила. Преглед и промяна на параметрите на 
контролера чрез вграден интернет модул RJ-45. Възможност 
за свързване на GSM модул - опция срещу доп. заплащане. 

Котелът е проектиран като стандарт за монтаж в затворена 
система, при условие че предпазните устройства са 
инсталирани в съответствие с ръководството за 
експлоатация и поддръжка на котела.

Пелетна горелка с функция за автоматично почистване 
стандартно;

АДАПТИВЕН КОНТРОЛ - регулиране на работата на 
котела въз основа на въздушния поток през 
топлообменника

Керамични катализатори, стабилизиращи процеса на горене;

SMART EKOPELL 12-38 kW

Изискванията за Екодизайн са изпълнени за всички мощности.
Котелът отговаря на изискванията от клас 5 съгласно PN-EN 303-5: 2012 за всички мощности. 
Гориво: дървесни пелети с диаметър 6 мм.

APC 3

КОНТРОЛЕР APC 3 ADAPTIVE CONTROL

Автоматична система за запалване на гориво;

Вентилатор на димните газове, който елиминира проблема с 
комина и стабилизира работата на котела;

Сензорът за резерв на гориво в бункера спира работата на 
котела при минимално ниво на гориво. След зареждане с 
гориво не е необходимо да се повтаря процедурата на 
запалване и котелът преминава в автоматична работа;

91,7-94,6%



РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА (mm)

Размер 12 kW 16 kW 20 kW 24 kW 28 kW 38 kW

A1
A2
A3

156
844
126

156
844
126

156
844
126

156
844
126

156
953
126

156
1063
126

B 552 602 602 602 602 602

C 650 650 650 650 650 650

D 1370 1410 1410 1410 1410 1410

E 1012 1012 1012 1012 1121 1231

F 1135 1135 1135 1135 1244 1354

G 1015 1015 1015 1015 1182 1332

H 1361 1361 1361 1361 1361 1361

I 259 259 259 259 296 296

J 701 701 761 831 831 831

K Ø 130 Ø 130 Ø 130 Ø 130 Ø 130 Ø 130

L 1318 1318 1376 1481 1581 1568

M 1210 1260 1260 1260 1260 1260

ОБОРУДВАНЕ НА КОТЕЛА

Наименование Cena netto Cena brutto

Контролер APC 3 ADAPTIVE CONTROL стандартно оборудване
управление ADAPTIVE CONTROL стандартно оборудване
функция PID стандартно оборудване
модул интернет стандартно оборудване
управление по външ. температура стандартно оборудване
нивелиращи крачета стандартно оборудване
нагревател стандартно оборудване
вентилатор на димни газове стандартно оборудване
пелетна горелка с автоматично почистване стандартно оборудване
коминна редукция 80/130 опционално оборудване
модул GSM опционално оборудване
модул I-1 опционално оборудване
модул I-1M опционално оборудване

модул интернет WIFI опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v3 опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v2 опционално оборудване

стаен регулатор DEFRO SPK Lux опционално оборудване
безжичен регулатор SPK Lux опционално оборудване
сет за безжична комуникация опционално оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / А

Описание/тип котел 12 16 20 24 28 38

Гориво дървесни пелети с диаметър 6 мм

5 клас съгл. EN 303:5-2012      

Екодизайн      

Обхват на мощността 3,6-12 4,8-16 6,0-20 7,2-24 8,4-28 11,4-38

Нагрявна повърхност: 1,6 1,8 2,2 2,6 3,2 3,6

Отопляема площ 1

М-ка

-

-

-

kW

m2

 m2 do 150 do 200 do 250 do 300 do 350 do 475

Вместимост на бункера
за гориво2 kg ~195 ~195 ~195 ~195 ~195 ~195

Ефективност при номи-
нална мощност % 94,6 94,5 93,4 91,7 93,1 93,8

Ефективност при мини-
мална мощност % 93,4 93,7 93,2 91,9 93,4 93,1

Клас на енергийна 
ефективност - A+ A+ A+ A+ A+ A+

Макс. допустимо 
работно налягане bar 1,5

Необходимата тяга mbar 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,29

Температура на подава-
щата вода макс. °C 65/80

Тегло на котела 3 kg 374 396 424 451 493 528

Водно съдържание l 51 57 64 73 86 98

Сечение на комина cmxcm 14x14 14x14 14x14 15x15 16x16 18x18

Сечение на комина Ø mm 160 160 160 170 180 200

Минимална височина на 
комина m 6 6,5 7 7,5 8 9

Диаметър подаваща/
връщаща cal G1 ½”

Диаметър на димоотвода mm 130 130 130 130 130 130

Захранване V/Hz ~230/50

1 Максималната отопляема площ е указана при спесифичен разход на топлина при q=80 W/ m2.  
2 Капацитетът на бункера за гориво е указан за пелети с плътност от  0,6 kg/dm3.
3 3 Теглото на котела зависи от неговото допълнително оборудване.
Височината на котела може да се регулира допълнително с помощта на нивелиращите крачета.
Краката имат диапазон на регулиране от 38 до 50 мм.

SMART EKOPELL



КОНТРОЛЕР APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL

5-год. гаранция за херметичност на топлообменника,
2 год. за останалите елементи и ефективна работа на котела;

Пелетна горелка с функция за автоматично 
почистване стандартно;

АДАПТИВЕН КОНТРОЛ - регулиране на работата на 
котела въз основа на въздушния поток през 
топлообменника

Керамични катализатори, стабилизиращи процеса на горене;

Автоматична система за запалване на гориво;

Топлообменник, изработен от сертифицирана 
висококачествена стомана;

Висока топлинна ефективност в диапазона от 91.7 до 94,2% 
поради увеличеното възстановяване на топлината от димните 
газове;

Контролер APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL управление на 4 
помпа - ЦО, БГВ, помпa вентил и допълнителна помпа. 
Управление на смесителен клапан. Преглед и промяна на 
параметрите на контролера чрез интернет модул - опция . 
Възможност за свързване на GSM модул - опция срещу 
допълнително заплащане.

Котелът е проектиран като стандарт за монтаж в затворена 
система, при условие че предпазните устройства са 
инсталирани в съответствие с ръководството за експлоатация 
и поддръжка на котела.

Система за автоматично почисване на топлообменника;

Възможност за преместване на резервоара 
за гориво;

Изискванията за Екодизайн са изпълнени за всички мощности.
Котелът отговаря на изискванията от клас 5 съгласно PN-EN 303-5: 2012 за всички мощности. 
Гориво: дървесни пелети с диаметър 6 мм.

GAMMA 10-40 kW

Компактни размери;

91,7-94,2%



1 Максималната отопляема площ е указана при спесифичен разход на топлина при q=80 W/ m2. 
2 Капацитетът на бункера за гориво е указан за пелети с плътност от  0,65 kg/dm3.
3 Теглото на котела зависи от неговото допълнително оборудване.
Височината на котела може да се регулира допълнително с помощта на нивелиращите крачета.
Краката имат диапазон на регулиране от 38 до 50 мм.

РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА (mm)

Размер 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW

A 557 557 607 657 757 757

B 605 605 605 605 805 805

C 1162 1162 1212 1260 1560 1560

D 1345 1495 1495 1495 1495 1495

E 1075 1225 1206 1206 1206 1206

F 159 159 178 178 178 178

G 617 617 617 617 617 777

H 100 100 100 100 100 100

Описание/тип котел М-ка 10 15 20 25 30 40

Обхват на мощността kW 3,0-10 4,5-15 6,0-20 7,5-25 9,0-30 12,5-40

5 клас съгл. EN 303:5-2012 -      

Екодизайн -      

Нагрявна повърхност: m2 1,3 1,5 1,9 2,3 3,0 4,2

Отопляема площ1 m2 do 125 do 185 do 250 do 310 do 375 do 500

Jednorazowy zasyp paliwa 2 kg ~114 ~146 ~146 ~146 ~189 ~228

Ефективност при номинална 
мощност % 94,2 92,3 92,2 91,7 91,7 92,0

Ефективност при минимална 
мощност % 93,9 92,5 91,9 91,4 90,8 91,2

Клас на енергийна ефективност A+ A+ A+ A+ A+ A+

Макс. допустимо работно 
налягане bar 1,5

Необходимата тяга на комина mbar 0,12 0,15 0,18 0,18 0,20 0,25

Температура на подаващата 
вода мин/макс. °C 65/80

Тегло на котела 3 kg ~355 ~375 ~411 ~448 ~543 ~645

Водно съдържание l 77 96 103 111 128 168

Напречно сечение на комина cmxcm 14x14 14x14 16x16 16x16 18x18 20x20

Напречно сечение на комина Ø mm 160 160 180 180 200 220

Минимална височина на комина m 5 5 5 6 6 7

Захранване V/Hz ~230V/50Hz

Диаметър подаваща/връщаща cal 1 ½ ’’

Диаметърът на дренажния отвор cal ½ ’’

Диаметър на димоотвода mm 159 159 178 178 178 178

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / D

ОБОРУДВАНЕ НА КОТЕЛА

Наименование Цена нетто Цена бруто

Контролер APC K Slim стандартно оборудване

управление ADAPTIVE CONTROL стандартно оборудване

функция PID стандартно оборудване

управление по външ. температура стандартно оборудване

система за автоматично почистване
на топлообменника стандартно оборудване

нивелиращи крачета стандартно оборудване

нагревател стандартно оборудване

пелетна горелка с 
автоматично почистване стандартно оборудване

модул GSM опционално оборудване

модул I-1 опционално оборудване

модул I-1M опционално оборудване

модул интернет опционално оборудване

модул интернет WIFI опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v3 опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v2 опционално оборудване

стаен регулатор DEFRO SPK Lux опционално оборудване

безжичен регулатро SPK Lux опционално оборудване

сет за безжична комуникация опционално оборудване

GAMMA

C

E
F

GH

A B

D



5-год. гаранция за херметичност на топлообменника,
2 год. за останалите елементи и ефективна работа на котела; Керамични катализатори, стабилизиращи процеса на горене;

Изискванията за Екодизайн са изпълнени за всички мощности.
Котелът отговаря на изискванията от клас 5 съгласно PN-EN 303-5: 2012 за всички мощности. 
Гориво: дървесни пелети с диаметър 6 мм.

BETA 12-40 kW

λ
сонда

BETA PLUS

КОНТРОЛЕР APC CENTER
BETA

Топлообменник, изработен от сертифицирана 
висококачествена стомана;

Висока топлинна ефективност в диапазона от 91.7 до 94,2% 
поради увеличеното възстановяване на топлината от 
димните газове;

Контролер APC CENTER управление на 6 помпи – Ц.О., БГВ., 
циркулационна, подова и 2 допълн. Управление на 2 
смес.вентила; Преглед и промяна на параметрите на 
контролера чрез вграден интернет модул  RJ-45. 

Котелът е проектиран като стандарт за монтаж в затворена 
система, при условие че предпазните устройства са 
инсталирани в съответствие с ръководството за 
експлоатация и поддръжка на котела.

Система за автоматично почистване на топлообменника;

Вакуум сензор, предотвратяващ 
неправилното горене;

Автоматична система за запалване на гориво;

Пелетна горелка с функция за автоматично почистване 
стандартно;

Ламбда сонда - Интелигентен алгоритъм, който 
оптимизира горивния процес и осигурява най-висока 
ефективност на котела с минимални емисии на 
отработени газове, в целия диапазон на мощността. 
Опция срещу допълнително заплащане;

Вентилатор на димните газове, който елиминира 
проблема с комина и стабилизира работата на котела;;

Компактни размери;

Сензорът за резерв на гориво в бункера спира работата на 
котела при минимално ниво на гориво. След зареждане с 
гориво не е необходимо да се повтаря процедурата на 
запалване и котелът преминава в автоматична работа;

Twin Spark System - горелка за пелети стандартно 
оборудвана с два нагревателя;

91,7-95,3%



BETA PLUS

1 Максималната отопляема площ е указана при спесифичен разход на топлина при q=80 W/ m2. 
2 Капацитетът на бункера за гориво е указан за пелети с плътност от 0,6 kg/dm3.
3 Теглото на котела зависи от неговото допълнително оборудване.
Височината на котела може да се регулира допълнително с помощта на нивелиращите крачета.
Краката имат диапазон на регулиране от 38 до 50 мм.

РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА (mm)

Размер 12 kW 17 kW 22 kW 26 kW 30 kW 40 kW

A 470 490 490 530 610 670

B 958/1345 978/1365 978/1365 1127/1515 1207/1595 1327/1655

C 1336 1336 1491 1491 1491 1491

D 1304 1362 1517 1517 1517 1446

E 130 130 130 130 130 127

F 778 778 778 818 818 838

G 964 1001 1001 1041 1041 1025

H 635 635 635 675 675 695

I 487/874 487/874 487/874 596/984 596/984 656/984

J 163 160 160 180 220 207

Описание/тип котел М-ка 12 17 22 26 30 40

Обхват на мощността kW 3,5-11,8 5,0-16,8 6,5-21,4 7,6-25,8 8,7-30,7 10,4-38,1

5 клас съгл. EN 303:5-2012
-      

Екодизайн -      

Нагрявна повърхност m2 1,6 1,8 2,1 2,5 2,9 3,3

Отопляема площ 1

m2 do 150 do 215 do 275 do 325 do 375 do 500

Jednorazowy zasyp paliwa 
(STD / PLUS ) 2 kg

~77 / 
~160

~77 / 
~160

~104 / 
~208

~135 / 
~237

~135 / 
~237

~153 / 
~244

Ефективност при номинална 
мощност % 91,7 95,3 93,9 93,0 94,3 93,8

Ефективност при минимална 
мощност % 88,6 94,2 90,2 92,1 93,4 91,8

Клас на енергийна ефективност A+ A+ A+ A+ A+ A+

Макс. допустимо работно 
налягане bar 3,0

Необходимата тяга на комина mbar 0,12 0,16 0,20 0,21 0,24 0,25

Температура на подаващата 
вода мин/макс. °C 65/80

Тегло на котела (STD / PLUS) 3 kg
~301 / 
~321

~317 / 
~337

~344 / 
~366

~389 / 
~410

~433 / 
~454

~486 / 
~503

Водно съдържание l 53 54 64 71 85 92

Напречно сечение на комина cmxcm 14x14 14x14 16x16 16x16 18x18 18x18

Напречно сечение на комина Ø mm 160 160 180 180 200 200

Минимална височина на комина m 5 5,5 6 6,5 7 7,5

Захранване V/Hz ~230V/50Hz

Консум. на енергия (работа/старт W 83/448

Диаметър подаваща/връщаща cal 1’’

Диаметърът на дренажния отвор cal ½ ’’

Диаметър на димоотвода mm 130 130 130 130 130 127

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / D

ОБОРУДВАНЕ НА КОТЕЛА

Наименование Cena netto Cena brutto

Контролер APC CENTER стандартно оборудване

функция PID стандартно оборудване

система за механично почистване 
на топлообменника стандартно оборудване

модул Интернет стандартно оборудване

управление по външ. температура стандартно оборудване

нивелиращи крачета стандартно оборудване

нагревател стандартно оборудване
пелетна горелка с 
автоматично почистване стандартно оборудване

коминна редукция 80/130 опционално оборудване

модул GSM опционално оборудване

модул I-1 опционално оборудване

модул I-1M опционално оборудване

sonda lambda z modułem ST-69 опционално оборудване

модул Интернет WIFI опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v3 опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v2 опционално оборудване

стаен регулатор DEFRO SPK Lux опционално оборудване

безжичен регулатро SPK Lux опционално оборудване

сет за безжична комуникация опционално оборудване

BETA

A
B

C

H

D

F
G

E

JI



5-год. гаранция за херметичност на топлообменника,
2 год. за останалите елементи и ефективна работа на котела;

ALFA II 12-40 kW
Изискванията за Екодизайн са изпълнени за всички мощности.
Котелът отговаря на изискванията от клас 5 съгласно PN-EN 303-5: 2012 за всички мощности. 
Гориво: дървесни пелети с диаметър 6 мм.

КОНТРОЛЕР APC CENTER

Сензорът за резерв на гориво в бункера спира работата на 
котела при минимално ниво на гориво. След зареждане с 
гориво не е необходимо да се повтаря процедурата на 
запалване и котелът преминава в автоматична работа;

Керамични катализатори, стабилизиращи процеса на горене;

Автоматична система за запалване на гориво;

Пелетна горелка с функция за автоматично почистване 
стандартно;

Компактни размери;

Система за автоматично почистване на топлообменника.

Хидравличен комплект с циркулационна помпа и 
термостатичен вентил за защита на котела от ниска 
температура на връщането;

Ламбда сонда - Интелигентен алгоритъм, който оптимизира 
горивния процес и осигурява най-висока ефективност на 
котела с минимални емисии на отработени газове, в целия 
диапазон на мощността. Опция срещу допълнително 
заплащане;

λ
sonda

ALFA II PLUS

ALFA II

Топлообменник, изработен от сертифицирана 
висококачествена стомана;

Висока топлинна ефективност в диапазона от 90.5до 91,2% 
поради увеличеното възстановяване на топлината от 
димните газове;

Контролер APC CENTER управление на 6 помпи – Ц.О., БГВ., 
циркулационна, подова и 2 допълн. Управление на 2 
смес.вентила; Преглед и промяна на параметрите на 
контролера чрез вграден интернет модул  RJ-45. 

Котелът е проектиран като стандарт за монтаж в затворена 
система, при условие че предпазните устройства са 
инсталирани в съответствие с ръководството за експлоатация 
и поддръжка на котела.

Вентилатор на димните газове, който елиминира проблема с 
комина и стабилизира работата на котела;

Вакуум сензор, предотвратяващ 
неправилното горене;

Twin Spark System - горелка за пелети стандартно оборудвана 
с два нагревателя;

90,5-90,9 %



ALFA II PLUS

1 Максималната отопляема площ е указана при спесифичен разход на топлина при q=80 W/ m2. 
2 Версия PLUS - котел с увеличен резервоар за гориво.
 Капацитетът на бункера за гориво е указан за пелети с плътност от  0,65 kg/dm3.
3 Теглото на котела зависи от неговото допълнително оборудване.
Височината на котела може да се регулира допълнително с помощта на нивелиращите крачета. 
Краката имат диапазон на регулиране от 38 до 50 мм.

По-голямият бункер за гориво в котела ALFA II (версия PLUS) трябва да се заявява при поръчка на котела 
поради невъзможност за последващ монтаж.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / D

РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА (mm)

Размер 12 kW 17 kW 22 kW 26 kW 30 kW 40 kW

A 470 490 510 570 610 660

B (STD / 
PLUS)

1176/
1496

1196/
1516

1216/
1536

1336/
1656

1416/
1696

1516/
1746

C 1263 1263 1363 1363 1418 1418

D 1223 1281 1381 1381 1436 1365

E 130 130 130 130 130 127

F 775 775 775 815 815 835

G 1025 1068 1068 1107 1107 1127

H 1088 1088 1188 1188 1243 1243

I (STD / 
PLUS)

560 / 880 560 /880 560 /880 620 /940 660 / 940 710 /940

ОБОРУДВАНЕ НА КОТЕЛА

Наименование Cena netto Cena brutto

Контролер APC CENTER стандартно оборудване
функция PID стандартно оборудване
модул Интернет стандартно оборудване
нивелиращи крачета стандартно оборудване
управление по външ. температура стандартно оборудване
нагревател стандартно оборудване
централна горелка за пелети с функция за 
автоматично почистване стандартно оборудване

хидравличен комплект с термостатичен клапан 
и циркулационна помпа

стандартно оборудване

коминна редукция 80/130 опционално оборудване
модул GSM опционално оборудване
модул I-1 опционално оборудване
модул I-1M опционално оборудване
Модул с ламбда сонда ST-69 опционално оборудване

модул Интернет WIFI опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v3 опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v2 опционално оборудване

стаен регулатор DEFRO SPK Lux опционално оборудване
безжичен регулатор SPK Lux опционално оборудване
сет за безжична комуникация опционално оборудване
доплащане за версия PLUS - по-голям обем бункер опционално оборудване

Описание/тип котел 12 17 22 26 30 40
Обхват на мощността 3,2-12,2 4,9-17,1 6,5-22,5 7,5-26,6 8,9-31,5 11,8-40,3

Нагрявна повърхност

М-ка 
kW

m2 1,4 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0

5 клас съгл. EN 303:5-2012
     

Екодизайн      

Отопляема площ1

m2 do 150 do 215 do 275 do 325 do 375 do 500

Капацитет на бункера 
(STD/PLUS) 2 kg

~85/
~145

~85/
~145

~110/ 
~180

~120/ 
~190

~145/ 
~210

~165/ 
~225

Ефективност при номинална 
мощност % 90,7 90,7 90,5 90,5 90,5 90,7

Ефективност при минимална
 мощност % 91,2 91,2 91,1 91,1 90,4 90,9

Клас на енергийна 
ефективност - A+ A+ A+ A+ A+ A+

Макс. допустимо работно 
налягане bar 3,0

Необходимата тяга на комина mbar 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,25

Температура на подаващата 
вода мин/макс. °C 65/80

Тегло на котела  3 kg 357 373 400 452 488 551

Водно съдържание l 55 56 65 78 88 100

Диаметър подаваща/
връщаща cal GW 1”

Диаметърът на дренажния 
отвор cal GW ½”

Диаметър на димоотвода
с редукция на вентилатора mm 130 130 130 130 130 127

ALFA II



5-год. гаранция за херметичност на топлообменника,
2 год. за останалите елементи и ефективна работа на котела; Керамични катализатори, стабилизиращи процеса на горене;

Изискванията за Екодизайн са изпълнени за всички мощности.
Котелът отговаря на изискванията от клас 5 съгласно PN-EN 303-5: 2012 за всички мощности. 
Гориво: дървесни пелети с диаметър 6 мм.

EPSILON 10-25 kW

λ
сонда

EPSILON 

КОНТРОЛЕР APC CENTER
EPSILON F

Топлообменник, изработен от сертифицирана 
висококачествена стомана;

Висока топлинна ефективност в диапазона от 90,5 до 90,9% 
поради увеличеното възстановяване на топлината от 
димните газове;

Контролер APC CENTER управление на 6 помпи – Ц.О., БГВ., 
циркулационна, подова и 2 допълн. Управление на 2 
смес.вентила; Преглед и промяна на параметрите на 
контролера чрез вграден интернет модул  RJ-45. 

Котелът е проектиран като стандарт за монтаж в затворена 
система, при условие че предпазните устройства са 
инсталирани в съответствие с ръководството за 
експлоатация и поддръжка на котела.

Механична система за почистване на топлообменника; F 
версия - Автоматично почистване на топлообменника и 
система за отстраняване на пепел - опция срещу 
допълнително заплащане;

Вакуум сензор, предотвратяващ 
неправилното горене;

Автоматична система за запалване на гориво;

Пелетна горелка с функция за автоматично почистване 
стандартно;

Ламбда сонда - Интелигентен алгоритъм, който 
оптимизира горивния процес и осигурява най-висока 
ефективност на котела с минимални емисии на 
отработени газове, в целия диапазон на мощността. 
Опция срещу допълнително заплащане;

Вентилатор на димните газове, който елиминира 
проблема с комина и стабилизира работата на котела;

Компактни размери;

Сензорът за резерв на гориво в бункера спира работата на 
котела при минимално ниво на гориво. След зареждане с 
гориво не е необходимо да се повтаря процедурата на 
запалване и котелът преминава в автоматична работа;

Twin Spark System - горелка за пелети стандартно 
оборудвана с два нагревателя;

90,5-90,9 %



EPSILON 

1 Капацитетът на бункера за гориво е указан за пелети с плътност от 0,6 kg/dm3. 
2 Теглото на котела зависи от неговото допълнително оборудване.
Версия PLUS - котел с увеличен резервоар за гориво.
Височината на котела може да се регулира допълнително с помощта на нивелиращите 
крачета.
Краката имат диапазон на регулиране от 38 до 50 мм.

РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА EPSILON / EPSILON F W MM

Размер 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

A 540 / 726 540 / 726 615 / 801 745 / 931

B 1290 1290 1290 1290

C 66 / - 66 / - 66 / - 66 / -

D 1040 1040 1040 1040

E 1074 1074 1074 1074

F 100 100 100 100

G 167 167 167 167

H 154 154 154 154

Описание/тип котел М-ка 10 15 20 25

Обхват на мощността kW 3,0-10,3 4,2-14,5 5,5-20,7 7,2-25,5

5 клас съгл. EN 303:5-2012
-    

Екодизайн -    

Капацитет на бункера 
(STD/PLUS) 1 kg ~58 / ~129 ~58 / ~129 ~67 / ~147 ~82 / ~180

Ефективност при номинална 
мощност % 90,6 90,9 90,5 90,8

Ефективност при минимална 
мощност % 90,8 90,5 90,9 90,6

Клас на енергийна ефективност A+ A+ A+ A+

Макс. допустимо работно 
налягане bar 3,0

Необходимата тяга на комина mbar 0,13 0,13 0,17 0,20

Температура на подаващата 
вода мин/макс. °C 65/80

Тегло на котела  (STD / PLUS) 2 kg
~275 / 
~285

~286 / 
~296

~316 / 
~328

~366 / 
~379

Водно съдържание l 48 45 50 60

Захранване V/Hz ~230V/50Hz

Maksymalny pobór mocy W 797 806 806 806

Диаметър подаваща/връщаща cal 1’’

Диаметърът на дренажния отвор cal ½ ’’

Średnica czopucha mm 100 100 100 100

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / D

ОБОРУДВАНЕ НА КОТЕЛА

Наименование Cena netto Cena brutto

Контролер APC CENTER стандартно оборудване

функция PID стандартно оборудване

система за механично почистване 
на топлообменника стандартно оборудване

модул Интернет стандартно оборудване

управление по външ. температура стандартно оборудване

нивелиращи крачета стандартно оборудване

нагревател стандартно оборудване
пелетна горелка с 
автоматично почистване стандартно оборудване

модул GSM wyposażenie opcjonalne

модул I-1 wyposażenie opcjonalne

модул I-1M wyposażenie opcjonalne

модул с ламбда сонда ST-69 wyposażenie opcjonalne

модул Интернет WIFI wyposażenie opcjonalne

стаен регулатор ST-292 v3 wyposażenie opcjonalne

стаен регулатор ST-292 v2 wyposażenie opcjonalne

стаен регулатор DEFRO SPK Lux wyposażenie opcjonalne

безжичен регулатор SPK Lux wyposażenie opcjonalne

сет за безжична комуникация wyposażenie opcjonalne

доплащане за версия PLUS - по-голям обем бункер wyposażenie opcjonalne

EPSILON
A

B

C

DE

F

G

H



5-год. гаранция за херметичност на топлообменника,
2 год. за останалите елементи и ефективна работа на котела;

Топлообменник, изработен от сертифициран 
висококачествена стомана;

Висока топлинна ефективност в диапазона от 90,1 до 93,9% 
поради увеличеното възстановяване на топлината от димните 
газове;

Контролер APC 3 ADAPTIVE CONRTOL управление на 6 помпи - 
ЦО, БГВ, 2 помпи вентил и 2 доп.помпи. Управление на 2 смес. 
вентила. Преглед и промяна на параметрите на контролера 
чрез вграден интернет модул RJ-45. Възможност за свързване 
на GSM модул - опция срещу доп. заплащане. 

Котелът е проектиран като стандарт за монтаж в затворена 
система, при условие че предпазните устройства са 
инсталирани в съответствие с ръководството за експлоатация 
и поддръжка на котела.

Пелетна горелка с функция за автоматично почистване 
стандартно;

KOMPAKT EKOPELL

KOMPAKT EKOPELL 20-75 kW

Изискванията за Екодизайн са изпълнени за всички мощности.
Котелът отговаря на изискванията от клас 5 съгласно PN-EN 303-5: 2012 за всички мощности. 
Гориво: дървесни пелети с диаметър 6 мм.

APC 3

КОНТРОЛЕР APC 3 ADAPTIVE CONTROL

F версия - Автоматично почистване на топлообменника и 
система за отстраняване на пепел - опция срещу 
допълнително заплащане
(Стандартна система за механично почистване на 
топллобменника);

АДАПТИВЕН КОНТРОЛ - регулиране на работата на котела 
въз основа на въздушния поток през топлообменника

Керамични катализатори, стабилизиращи процеса на горене;

Автоматична система за запалване на гориво;

Вентилатор на димните газове, който елиминира проблема 
с комина и стабилизира работата на котела;

Сензорът за резерв на гориво в бункера спира работата на 
котела при минимално ниво на гориво. След зареждане с 
гориво не е необходимо да се повтаря процедурата на 
запалване и котелът преминава в автоматична работа;

90,1 - 93,9%

KOMPAKT EKOPELL F



РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА (mm)
Размер 20 kW 26 kW 35 kW 40 kW 56 kW 75 kW

A 600 600 650 700 750 750

B 600 600 650 700 750 600

C 1200 1200 1300 1400 1500 1500

D (версия F) 1261 1261 1361 1461 1561 1561

E 1181 1181 1281 1501 1551 1586

F 1303 1303 1403 - - -

G 1205 1205 1363 1573 1552 1552

H 130 130 130 130 127 127

I 801 851 911 961 1001 1292

J 1384 1470 1569 1649 1711 1993

K 1030 1030 1131 1351 1401 1421

L 126 126 126 126 126 126

ОБОРУДВАНЕ НА КОТЕЛА

Наименование Cena netto Cena brutto

контролер APC 3 ADAPTIVE CONTROL стандартно оборудване
управление ADAPTIVE CONTROL стандартно оборудване
функция PID стандартно оборудване
модул Интернет стандартно оборудване
нивелиращи крачета стандартно оборудване
NZ версия за затворена система стандартно оборудване
нагревател стандартно оборудване
вентилатор на димни газове

стандартно оборудванес-ма за механично почистване на топлообменника          
управление по външ. температура стандартно оборудване
пелетна горелка с автоматично почистване стандартно оборудване

коминна редукция 80/130 опционално оборудване
модул GSM опционално оборудване
модул I-1 опционално оборудване
модул I-1M опционално оборудване

модул Интернет WIFI опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v3 опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v2 опционално оборудване

стаен регулатор DEFRO SPK Lux опционално оборудване
безжичен регулатор SPK Lux опционално оборудване
сет за безжична комуникация опционално оборудване
с-ма за автомат. почистване и изхвърляне на пепелта опционално оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / A

Описание/тип котел 20 26 35 40 56 75

Гориво дървесни пелети с диаметър 6 мм

5 клас съгл. EN 303:5-2012      

Екодизайн      

Обхват на мощността 5,3-18,9 7,5-24,8 10,1-34,1 12,0-39,7 16,5-56,9 20,3-79,1

Вместимост на бункера за
 гориво1

м-ка

 -

-

-

kW

kg ~143 ~149 ~199 ~303 ~353 ~392

Ефективност при 
номинална мощност % 93,3 93,9 92,9 92,1 91,7 90,1

Ефективност при 
минимална мощност % 93,3 94,5 93,2 91,9 91,3 92,8

Клас на енергийна 
ефективност - A+ A+ A+ A+ A+ A+

Макс. допустимо 
работно налягане bar 3,0

Необходимата тяга mbar 0,18 0,22 0,28 0,28 0,29 0,35

Температура на подава-
щата вода мин/макс. °C 65/80

Тегло на котела  2 

(версия STD / F) kg 407/442 429/466 483/511 598/628 716/808 980/1025

Водно съдържание l 97 100 130 176 193 273

Диаметър подаваща/връщаща cal G1 ½”

Диаметър на димоотвода mm 130 130 130 130 127 127

Захранване V/Hz ~230/50

1 Капацитетът на бункера за гориво е указан за пелети с плътност от  0,6 kg/dm3.
2 Теглото на котела зависи от неговото допълнително оборудване.

Височината на котела може да се регулира допълнително с помощта на нивелиращите крачета.
Краката имат диапазон на регулиране от 38 до 50 мм.

Оборудването на котел KOMPAKT EKOPELL със с-ма за автомат. почистване и изхвърляне на пепелта 
(версия F) трябва да се заявява при поръчка на котела, тъй като не може да бъде инсталирана по-късно.

KOMPAKT EKOPELL

стандартно оборудване



5-год. гаранция за херметичност на топлообменника,
2 год. за останалите елементи и ефективна работа на котела;

KOMFORT EKO MINI  11-40 kW

Изискванията за Екодизайн са изпълнени за всички мощности.
Котелът отговаря на изискванията от клас 5 съгласно PN-EN 303-5: 2012 за всички мощности. 
Гориво: каменни въглища 5-25 мм грахов асортимент.

Вертикална или хоризонтална конфигурация на 
димоотвода след монтиране на торсионно коляно 
(коляното не е включено в оборудването на котела);

Керамични катализатори, стабилизиращи процеса на 
горене;

Горивна камера с високоефективна ретортна горелка;

Промяна на посоката на отваряне на вратата
(не се отнася за вътрешната  врата);

Възможност за преместване на бункера за гориво от 
другата стена;

Монолитен шнек за подаване на гориво ;

K1P4

КОНТРОЛЕР K1P4

Топлообменник, изработен от сертифициран 
висококачествена стомана;

Висока топлинна ефективност в диапазона от 89,4% до 91,1% 
поради увеличеното възстановяване на топлината от 
димните газове;

Контролер K1Pv4 управление на 4 помпи - Ц.О, БГВ, и 2 
доп.помпи.Управление на един смесителен вентил. Преглед 
и промяна на параметрите на контролера чрез допълнителен 
интернет модул - опция срещу допълнително заплащане. 
Възможност за свързване на GSM модул - опция срещу 
допълнително заплащане. Цветен сензорен панел.

Котелът е проектиран като стандарт за монтаж в затворена 
система, при условие че предпазните устройства са 
инсталирани в съответствие с ръководството за експлоатация 
и поддръжка на котела.

Система за изравняване на налягането в бункера за гориво;

АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ - регулиране на работата на котела 
въз основа на въз основа на въздушния поток през 
топлообменника;rciu 

89,4 - 91,1 %



1 Капацитет на бункера за гориво е указана за  плътност на въглищата от 0,8 kg/dm3. 

2 Теглото на котела зависи от неговото допълнително оборудване.

Височината на котела може да се регулира допълнително с помощта на нивелиращите 
крачета.
Краката имат диапазон на регулиране от 38 до 50 мм.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / D

РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА (mm)

Размер 11 kW 15 kW 20 kW 24 kW 30 kW  40 kW

A 480 480 530 530 580 630

B 530 530 530 630 630 630

C 1358 1358 1358 1548 1548 1578

D 1156 1156 1156 1332 1332 1362

E Ø 159 Ø 159 Ø 159 Ø 178 Ø 178 Ø 178

F 535 605 645 715 835 835

G 804 874 914 984 1104 1104

ОБОРУДВАНЕ НА КОТЕЛА

Наименование Cena netto Cena brutto

контролер K1P4 стандартно оборудване

функция PID стандартно оборудване

управление ADAPTIVE CONTROL стандартно оборудване

управление по външ. температура стандартно оборудване

нивелиращи крачета стандартно оборудване

модул GSM опционално оборудване

модул I-1 опционално оборудване

модул I-1M опционално оборудване

модул Интернет опционално оборудване

модул Интернет WIFI опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v3 опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v2 опционално оборудване

стаен регулатор DEFRO SPK Lux опционално оборудване

безжичен регулатор SPK Lux опционално оборудване

сет за безжична комуникация опционално оборудване

Описание/тип котел м-ка 11 15 20 24 30 40

Обхват на мощността kW 3,1-11,0 4,3-15,2 5,8-20,9 7,0-24,7 8,9 - 31,2 11,7-40,5

5 клас съгл. EN 303:5-2012 -      

Екодизайн -      

Вместимост на бункера за гориво1 kg ~132 ~132 ~132 ~191 ~191 ~258

Ефективност при номинал-
на мощност % 89,4 90,2 90,6 91,1 90,7 90,9

Ефективност при мини-
мална мощност % 89,8 90,1 89,9 90,3 90,0 89,8

Клас на енергийна 
ефективност B B B B B B

Макс. допустимо 
работно налягане bar 1,5

Необходимата тяга mbar 0,21 0,25 0,16 0,30 0,22 0,34

Температура на подава-
щата вода мин/макс. °C 65/80

Температура на димни 
газове при ном.мощност °C 126 - 156

Тегло на котела  2 kg 385 411 449 546 670 729

Водно съдържание l 60 68 78 104 135 144

Диаметър подаваща/връщаща cal 1 ½ ’’

Диаметърът на дренаж. отвор cal ½ ’’

Диаметър на димоотвода mm 159 159 159 178 178 178

KOMFORT EKO MINI



5-год. гаранция за херметичност на топлообменника,
2 год. за останалите елементи и ефективна работа на котела;

KOMFORT EKO LUX  12-40 kW

Изискванията за Екодизайн са изпълнени за всички мощности.
Котелът отговаря на изискванията от клас 5 съгласно PN-EN 303-5: 2012 за всички мощности. 
Гориво: каменни въглища 5-25 мм грахов асортимент.

ABM

Топлообменник, изработен от сертифициран 
висококачествена стомана;

Висока топлинна ефективност в диапазона от 89,9% до 90,4 % 
поради увеличеното възстановяване на топлината от 
димните газове;

Контролер K1Pv4 управление на 4 помпи - Ц.О, БГВ, и 2 
доп.помпи.Управление на един смесителен вентил. Преглед 
и промяна на параметрите на контролера чрез допълнителен 
интернет модул - опция срещу допълнително заплащане. 
Възможност за свързване на GSM модул - опция срещу 
допълнително заплащане. Цветен сензорен панел.

Котелът е проектиран като стандарт за монтаж в затворена 
система, при условие че предпазните устройства са 
инсталирани в съответствие с ръководството за експлоатация 
и поддръжка на котела.

Система за изравняване на налягането в бункера за гориво;

АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ - регулиране на работата на котела 
въз основа на въз основа на въздушния поток през 
топлообменника; 

КОНТРОЛЕР K1PV4 МОТОР-РЕДУКТОР ABM

Вертикална или хоризонтална конфигурация на 
димоотвода след монтиране на торсионно коляно 
(коляното не е включено в оборудването на котела);

Керамични катализатори, стабилизиращи процеса на 
горене;

Горивна камера с високоефективна ретортна горелка;

Промяна на посоката на отваряне на вратата
(не се отнася за вътрешната  врата)

Сензор за отворен бункер;

Монолитен шнек за подаване на гориво ;

Енергоспестяващ мотор-редуктор с висока ефективност с 
авто-реверс в случай на блокиране на шнека;

89,3 - 90,4 %



1 Максималната отопляема площ е указана при спесифичен разход на топлина при q=70 W/ m2. 
2 Капацитет на бункера за гориво е указана за  плътност на въглищата от 0,8 kg/dm3.
3 Теглото на котела зависи от неговото допълнително оборудване.
Височината на котела може да се регулира допълнително с помощта на нивелиращите крачета.
Краката имат диапазон на регулиране от 38 до 50 мм.
ВНИМАНИЕ! При поръчка на котел SIGMA E е необходимо да посочите страната на бункера (лява или 
дясна).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / A

РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА (mm)

Размер 12 kW 15 kW 20 kW 25 kW  30 kW 40 kW

A 482 482 532 532 582 632

B 530 530 630 630 630 630

C 1409 1474 1524 1569 1569 1579

D 1203 1268 1318 1349 1349 1359

E Ø 159 Ø 159 Ø 159 Ø 178 Ø 178 Ø 178

F 535 605 645 715 735 835

G 804 874 924 984 1004 1104

ОБОРУДВАНЕ НА КОТЕЛА/ ГРУПА C

Наименование Cena netto Cena brutto

контролер K1Pv4 стандартно оборудване

управление ADAPTIVE CONTROL стандартно оборудване

управление по външ. температура стандартно оборудване

функция PID стандартно оборудване

нивелиращи крачета стандартно оборудване

модул GSM опционално оборудване

модул I-1 опционално оборудване

модул I-1M опционално оборудване

модул Интернет опционално оборудване

модул Интернет WIFI опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v3 опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v2 опционално оборудване

стаен регулатор DEFRO SPK Lux опционално оборудване

безжичен регулатор SPK Lux опционално оборудване

сет за безжична комуникация опционално оборудване

Описание/тип котел 12 15 20 25 30 40

Обхват на мощността

М-ка 
kW 3,6-11,5 4,3-15,3 5,9-20,0 7,4-25,2 8,9-30,8 11,6-39,6

5 клас съгл. EN 303:5-2012 -      

Екодизайн -      

Нагрявна повърхност: m2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 4,0

Отопляема площ 1 m2 do 150 do 190 do 250 do 315 do 375 do 500

Вместимост на бункера за гориво 2 kg ~132 ~132 ~191 ~191 ~191 ~258
Ефективност при номинал-
на мощност % 89,6 89,9 90,1 90,4 89,7 90,2

Ефективност при минимал-
на мощност % 90,0 89,3 89,8 89,5 89,8 89,4

Клас на енергийна 
ефективност B B B B B B

Макс. допустимо 
работно налягане bar 1,5

Необходимата тяга mbar 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32

Температура на подава-
щата вода мин/макс. °C 65/80

Темп. на димни газове
при ном.мощност °C 121-132

Тегло на котела 3 kg 407 456 529 568 626 769

Водно съдържание l 68 82 97 112 123 153

Сечение на комина cmxcm 14x14 14x14 16x16 16x16 17x17 19x19

Сечение на комина Ø mm 160 160 180 180 190 220

Миним. височина на комина m 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Диаметър подаваща/връщаща cal 1 ½ ’’

Диаметърът на дренаж. отвор cal ½ ’’

Диаметър на димоотвода mm 159 159 159 178 178 178

KOMFORT EKO LUX



SIGMA E  36-69 kW

Изискванията за Екодизайн са изпълнени за всички мощности.
Котелът отговаря на изискванията от клас 5 съгласно PN-EN 303-5: 2012 за всички мощности. 
Гориво: каменни въглища 5-25 мм грахов асортимент.

5-год. гаранция за херметичност на топлообменника,
2 год. за останалите елементи и ефективна работа на котела; Сензор за отворен бункер;

Монолитен шнек за подаване на гориво ;

Промяна на посоката на отваряне на вратата
(не се отнася за вътрешната  врата);

АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ - регулиране на 
работата на котела въз основа на въз основа 
на въздушния поток през топлообменника;

Енергоспестяващ мотор-редуктор с висока 
ефективност с авто-реверс в случай на 
блокиране на шнека;

Система за механично почистване на топлообменника;

ABM

КОНТРОЛЕР K1PV4 МОТОР-РЕДУКТОР ABM

Топлообменник, изработен от сертифициран 
висококачествена стомана;

Висока топлинна ефективност в диапазона от 90,0 до 90,9% 
поради увеличеното възстановяване на топлината от 
димните газове;  

Контролер K1Pv4 управление на 4 помпи - Ц.О, БГВ, и 2 
доп.помпи.Управление на един смесителен вентил. Преглед 
и промяна на параметрите на контролера чрез 
допълнителен интернет модул - опция срещу допълнително 
заплащане. Възможност за свързване на GSM модул - опция 
срещу допълнително заплащане. Цветен сензорен панел.

Горивна камера с високоефективна ретортна горелка; нова 
генерация (патентована);

Керамични катализатори, стабилизиращи процеса на горене;

Система за компенсиране на налягането в резервоара за 
гориво;

90,0-90,9%



РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА (mm)

Размер 36 kW 48 kW 69 kW

A 130 130 280

B 1115 1330 1170

C Ø 178 Ø 194 Ø 245

D 1490 1710 1540

E 1595 1815 1645

F 1485 1685 1640

G 965 965 1130

H 115 115 115

I 1210 1210 1375

J 705 705 785

K 640 640 640

L 1460 1460 1465

ОБОРУДВАНЕ НА КОТЕЛА

Наименование Cena netto Cena brutto

контролер K1Pv4 стандартно оборудване

управление ADAPTIVE CONTROL стандартно оборудване

функция PID стандартно оборудване

управление по външ. температура стандартно оборудване

нивелиращи крачета стандартно оборудване

система за механично почистване на топлообменника стандартно оборудване

модул GSM опционално оборудване

модул I-1 опционално оборудване

модул I-1M опционално оборудване

модул Интернет опционално оборудване

модул Интернет WIFI опционално оборудване

система “Пожарникар” опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v3 опционално оборудване

стаен регулатор ST-292 v2 опционално оборудване

стаен регулатор DEFRO SPK Lux опционално оборудване

безжичен регулатор SPK Lux опционално оборудване

сет за безжична комуникация опционално оборудване

SIGMA E
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / A

Описание/тип котел М-ка 36 48 69

Гориво Въглища сорт еко-грах сдиаметър 5-25mm

5 клас съгл. EN 
303:5-2012 -   

Екодизайн -   
Обхват на мощността kW 10,8-36 14,4-48 17,9-69
Нагрявна повърхност m2 4,3 5,2 6,5

Отопляема площ1
m2 do 450 do 600 do 825

Вместимост на бункера 
за гориво 2 kg ~191 ~266 ~258

Ефективност при номи-
нална мощност % 90,1 90,9 90,0

Ефективност при мини-
мална мощност % 90,8 90,4 90,5

Клас на енергийна 
ефективност - B B B

Макс. допустимо 
работно налягане bar 1.5 - отворена система, 2.5 - затворена система

Необходимата тяга mbar 0,31 0,34 0,34

Температура на подава-
щата вода мин/макс. °C 65/80

Тегло на котела 3 kg 657 728 880
Водно съдържание l 170 200 230
Сечение на комина cmxcm 18x18 22x22 24x24
Сечение на комина Ø mm 200 250 270

Минимална височина 
на комина 

m 9 10 10

Диаметър подаваща/
връщаща cal G1 ½”

Диаметър на 
димоотвода mm 178 194 245

Захранване V/Hz ~230/50

1 Максималната отопляема площ е указана при спесифичен разход на топлина при q=80 W/ m2. 
2 Капацитет на бункера за гориво е указана за  плътност на въглищата от 0,8 kg/dm3. 
3 Теглото на котела зависи от неговото допълнително оборудване.
Височината на котела може да се регулира допълнително с помощта на нивелиращите крачета.
Краката имат диапазон на регулиране от 38 до 50 мм.
ВНИМАНИЕ! При поръчка на котел SIGMA E е необходимо да посочите страната на бункера (лява или дясна).




