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Дървесни пелети Ø 6 mm, Ø 8 mm
отговарящи на EN14961-2:2010

клас ENplus-A1 ENplus-A2, EN-B, 

Напълно автоматизирано механично самопочистване
на горивната камера на горелката, 
с фронтално избутване на пепелта.
Специално създадени за котли 
VIADRUS, DAKON DOR, JUNKERS, BOSCH.

Специални мерки за повишаване на надеждността и 
безопасността на изделието.
Горивната камера е изработена от специална жароустойчива
стомана, гарантираща дълъг експлоатационен период.

Възможност за избор от пет нива на мощност с бърз достъп, 
които могат да бъдат променяни от потребителя.

Комфортно

Лесно

Надеждно

пелетна горелка с автоматично
механично самопочистване



Пелетна горелка GP xx SC> с напълно автоматизирано 

механично самопочистване има модерен дизайн и електронно 

модулиращо управление.

Специално създадени за котли VIADRUS,  DAKON DOR, 

JUNKERS, BOSCH.

GP 20_18 , GP 25 , GP 32 

  с механично самопочистване

SC> SC> SC>

ПРЕДИМСТВА:

- Иновативно автоматично почистване на горивната камера посредством механично 
обстъргване на скарата. Възможност за настройване  параметрите  на почистване - брой ходове 
и време между две почиствания;

- Възможност за изгаряне на дървесни пелети с ниско качество (високо пепелосъдържание) и 
диаметър 6-8 мм;

- Възможност за избор между 4 типа настройки в зависимост от качеството на изгаряните 
пелети при стабилно КПД и емисии;

- Пет фиксирани нива на мощност с бърз достъп, които могат да бъдат променяни от 
потребителя;

- 

- Модерно и многофункционално микропроцесорно управление, произведено в Швеция, 
осигуряващо прецизна работа на горивния процес; 

- Автоматичен тест на всички функции на системата;
- Автоматична модулация - настройка на количеството необходим въздух съобразно 

избраната от потребителя мощност;
- Автоматична самонастройка на системата, съобразно производителността на подаващия 

шнек и калоричността на горивото;
- Индикация за температурата на топлоносителя (водата) в котела;
- Възможност за съхраняване на текущи настройки и възстановяване на заводските 

настройки при необходимост; 
- Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за потребителя и сервизния 

персонал;
- Възможност за работа с температурни сензори  и стаен термостат;
- Възможност за управление на помпа и акумулиращ съд;
- Възможност за управление на димен вентилатор, което отстранява проблема с тягата на 

комина и осигурява безопасна работа на изделието;
- Улесняване на сервизирането посредством функция на управлението  – „История на 

грешките”.
- Стандартна окомплектовка, включваща горивоподаващ шнек;
- Специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността на изделието.

Вложени са компоненти от реномирани Европейски производители. Горивната камера е 
изработена от специална жароустойчива стомана, гарантираща дълъг експлоатационен период;

тел.: 038 60 30 44

e-mail: office_haskovo@ecotherm.bg

ХАСКОВО 6300

бул. “Съединение” 67
 www.greenecotherm.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

2506050315

2506050322

2506050316

2118374069

Диапазон на 
регулиране 

на мощността
(kW)

Номинална 
топлинна 
мощност

(kW)

Ел.
мощност

(W)

Консумация на 
ел. енергия 

при запалване
(А)

7-18

7-25

10-32

-

18

25

32

-

4.5

4.5

4.5

-

+1100<100
+1100<100
+1100<100

-

GP 20_18 SC>

GP 25 SC>

GP 32 SC>

Горивоподаващ шнек 

20

20

20

8.5

705

705

705

1520

488

488

488

107

250

250

250

184

+ при старт

Код Тип Тегло

(kg)

Дъл-
жина

(mm)

Висо-
чина

(mm)

Шири-
на

(mm)


