16 kW 24 kW

15 kW 25 kW 35 kW 45 kW

EG PELLET
MINI COMP

EG PELLET

CT

MINI

Kocioł EG PELLET MINI COMPACT jest technologicznym rozwinięciem kotła
EG PELLET MINI, ale posiada zintegrowany z kotłem zasobnik na pellet. W swojej
kompaktowej obudowie posiada zabudowane wszystkie elementy konstrukcyjne pozwalające na jego łatwą obsługę i niezawodną pracę. Za spalanie pelletu odpowiada
niezawodny i sprawdzony palnik typu HYBRID lub REVO.
Kocioł EG PELLET MINI COMPACT współpracuje z każdą instalacją niskotemperaturową. Przeznaczony jest do ogrzewania domów jedno i wielorodzinnych, domów pasywnych oraz budynków biurowych.

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

Kocioł EG PELLET MINI jest bardzo uniwersalnym urządzeniem grzewczym. Dzięki możliwości ustawienia zasobnika na pellet za kotłem, EG PELLET MINI daje się zamontować
w wąskich pomieszczeniach. Sposób montażu palnika w bocznej ścianie kotła (z lewej
lub prawej strony) zapobiega przypadkowemu poparzeniu w momencie niefrasobliwego
otwarcia drzwiczek kotła przez użytkownika podczas pracy urządzenia. Za spalanie pelletu
odpowiada niezawodny i sprawdzony palnik HYBRID lub REVO. Palnik posiada funkcję modulacji mocy, automatyczny start, czujnik kontroli płomienia, kontrola temperatury pracy,
funkcja autoczyszczenia.
Kocioł EG PELLET MINI przeznaczony jest do ogrzewania domów jedno i wielorodzinnych,
jak również pomieszczeń biurowych lub budynków użyteczności publicznej.

ZASADA DZIAŁANIA
System czyszczenia
wymiennika
Zawirowywacze/
Turbulatory

Zasobnik pelletu

Dodatkowy
ruszt żeliwny
umieszczony
nad palnikiem
przeznaczony
do spalania
drewna (komora
zastępcza na
drewno)

ZASADA DZIAŁANIA

Kotły pelletowe Viteco

Zapalarka
Palnik

Podajnik pelletu
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Zawirowywacze/
Turbulatory

Adres Twojego dystrybutora:
Zasobnik pelletu

Deflektor

Podajnik pelletu

Wkłady ceramiczne

Palnik

10 kW 15 kW 25 kW 40 kW 60 kW

10 kW 15 kW 25 kW 40 kW 60 kW

EG PELLET

8 kW 10 kW 12 kW

EG PELLET

EVO

EG PELLET
MICRO

NO
WO
ŚĆ

Kocioł EG PELLET EVO+ i EG PELLET EVO jest wersją rozwojową dobrze już znanego
kotła EG PELLET. Konstrukcja kotła EG PELLET EVO+ i EG PELLET EVO jest najbardziej
uniwersalną konstrukcją kotła na rynku. Kocioł umożliwia samodzielną zmianę orientacji
kotła względem zasobnika na pellet (wersja prawa/lewa). Ponadto aby dostosować
kocioł do zasobności kieszeni wszystkich Klientów, wersja EG PELLET EVO została
pozbawiona części nie zawsze wymaganych elementów wyposarzenia a tym samym
jej cena znacząco spadła.
Wszystkie kotły EG PELLET EVO+ i EG PELLET EVO są w standardzie wyposażone
w dotykowy, sterownik kotła z dużym, pojemnościowym wyświetlaczem.

ZASADA DZIAŁANIA
Dotykowy sterownik
w jasny i przejrzysty sposób
pozwala zarządzać kotłem
(wyposażenie opcjonalne)

Kocioł EG PELLET jest najbardziej zaawansowanym
w rodzinie kotłów serii EG PELLET.

urządzeniem grzewczym

Kocioł został stworzony z myślą o najbardziej wymagających klientach. Seryjnie
posiada zainstalowane wszelkie możliwe udogodnienia eksploatacyjne. Dzięki swojej
kompaktowej konstrukcji zapewnia komfort i wygodę tak dla instalatora jak również dla
użytkownika.
Kocioł EG PELLET współpracuje z każdą instalacją niskotemperaturową. Przeznaczony
jest do ogrzewania domów jedno i wielorodzinnych, domów pasywnych oraz budynków
biurowych.

ZASADA DZIAŁANIA
Sonda lambda
stale monitoruje poziom
tlenu w spalinach
zapewniając doskonałe spalanie

Automatyczny system czyszczenia
wymiennika
pracując w zadanym algorytmie
utrzymuje wymiennik w czystości
zapewniając wysoką sprawność kotła
Zasobnik
pelletu

Wentylator wyciągowy
optymalizuje proces
spalania

Wentylator wyciągowy
optymalizuje proces spalania
Dotykowy sterownik
w jasny i przejrzysty sposób
pozwala zarządzać kotłem
(wyposażenie opcjonalne)

Zasobnik
pelletu

Zapalarka
zapewnia automatyczne
rozpalanie

Szuflada
popielnika
Palnik – serce kotła
dzięki swojej konstrukcji i odpowiednio
dobranym materiałom gwarantuje
prawidłowe spalanie

Śluza podająca pellet
odpowiednio dawkuje
i zabezpiecza przed „cofnięciem”
się płomienia do zasobnika paliwa

System czyszczenia
wymiennika
Zasobnik
pelletu

Zawirowywacze/
Turbulatory
Dodatkowy
ruszt żeliwny
umieszczony
nad palnikiem
przeznaczony
do spalania
drewna (komora zastępcza na
drewno)

Zapalarka

Szuflada popielnika
Palnik – serce kotła
dzięki swojej konstrukcji i odpowiednio dobranym
materiałom gwarantuje prawidłowe spalanie

Wszystkie kotły EG Pellet MICRO są w standardzie wyposażone w dotykowy, sterownik
kotła z dużym, pojemnościowym wyświetlaczem.

ZASADA DZIAŁANIA

Automatyczny system czyszczenia
wymiennika
pracując w zadanym algorytmie
utrzymuje wymiennik w czystości
Sonda lambda
stale monitoruje poziom tlenu w spalinach zapewniając wysoką sprawność kotła
zapewniając doskonałe spalanie

Zapalarka
zapewnia automatyczne
rozpalanie

Kocioł EG PELLET MICRO jest najmniejszym kotłem z serii kotłów EG PELLET. W swoim
założeniu został skonstruowany do ogrzewania małych domów jednorodzinnych.
Dzięki swojej bardzo kompaktowej konstrukcji kocioł EG PELLET MICRO daje się
zamontować w bardzo małych pomieszczeniach. Konstruktorom udało się zabudować
w tym urządzeniu grzewczym wszystkie potrzebne i sprawdzone w innych kotłach
elementy konieczne do jego poprawnej i bezpiecznej pracy. W przypadku tego kotła
można śmiało stwierdzić, że „małe jest piękne”.

Śluza podająca pellet
odpowiednio dawkuje
i zabezpiecza przed „cofnięciem”
się płomienia do zasobnika paliwa

Palnik

Podajnik
pelletu

10 kW 15 kW 25 kW 40 kW 60 kW

10 kW 15 kW 25 kW 40 kW 60 kW

EG PELLET

8 kW 10 kW 12 kW

EG PELLET

EVO

EG PELLET
MICRO

NO
WO
ŚĆ

Kocioł EG PELLET EVO+ i EG PELLET EVO jest wersją rozwojową dobrze już znanego
kotła EG PELLET. Konstrukcja kotła EG PELLET EVO+ i EG PELLET EVO jest najbardziej
uniwersalną konstrukcją kotła na rynku. Kocioł umożliwia samodzielną zmianę orientacji
kotła względem zasobnika na pellet (wersja prawa/lewa). Ponadto aby dostosować
kocioł do zasobności kieszeni wszystkich Klientów, wersja EG PELLET EVO została
pozbawiona części nie zawsze wymaganych elementów wyposarzenia a tym samym
jej cena znacząco spadła.
Wszystkie kotły EG PELLET EVO+ i EG PELLET EVO są w standardzie wyposażone
w dotykowy, sterownik kotła z dużym, pojemnościowym wyświetlaczem.

ZASADA DZIAŁANIA
Dotykowy sterownik
w jasny i przejrzysty sposób
pozwala zarządzać kotłem
(wyposażenie opcjonalne)

Kocioł EG PELLET jest najbardziej zaawansowanym
w rodzinie kotłów serii EG PELLET.

urządzeniem grzewczym

Kocioł został stworzony z myślą o najbardziej wymagających klientach. Seryjnie
posiada zainstalowane wszelkie możliwe udogodnienia eksploatacyjne. Dzięki swojej
kompaktowej konstrukcji zapewnia komfort i wygodę tak dla instalatora jak również dla
użytkownika.
Kocioł EG PELLET współpracuje z każdą instalacją niskotemperaturową. Przeznaczony
jest do ogrzewania domów jedno i wielorodzinnych, domów pasywnych oraz budynków
biurowych.

ZASADA DZIAŁANIA
Sonda lambda
stale monitoruje poziom
tlenu w spalinach
zapewniając doskonałe spalanie

Automatyczny system czyszczenia
wymiennika
pracując w zadanym algorytmie
utrzymuje wymiennik w czystości
zapewniając wysoką sprawność kotła
Zasobnik
pelletu

Wentylator wyciągowy
optymalizuje proces
spalania

Wentylator wyciągowy
optymalizuje proces spalania
Dotykowy sterownik
w jasny i przejrzysty sposób
pozwala zarządzać kotłem
(wyposażenie opcjonalne)

Zasobnik
pelletu

Zapalarka
zapewnia automatyczne
rozpalanie

Szuflada
popielnika
Palnik – serce kotła
dzięki swojej konstrukcji i odpowiednio
dobranym materiałom gwarantuje
prawidłowe spalanie

Śluza podająca pellet
odpowiednio dawkuje
i zabezpiecza przed „cofnięciem”
się płomienia do zasobnika paliwa

System czyszczenia
wymiennika
Zasobnik
pelletu

Zawirowywacze/
Turbulatory
Dodatkowy
ruszt żeliwny
umieszczony
nad palnikiem
przeznaczony
do spalania
drewna (komora zastępcza na
drewno)

Zapalarka

Szuflada popielnika
Palnik – serce kotła
dzięki swojej konstrukcji i odpowiednio dobranym
materiałom gwarantuje prawidłowe spalanie

Wszystkie kotły EG Pellet MICRO są w standardzie wyposażone w dotykowy, sterownik
kotła z dużym, pojemnościowym wyświetlaczem.

ZASADA DZIAŁANIA

Automatyczny system czyszczenia
wymiennika
pracując w zadanym algorytmie
utrzymuje wymiennik w czystości
Sonda lambda
stale monitoruje poziom tlenu w spalinach zapewniając wysoką sprawność kotła
zapewniając doskonałe spalanie

Zapalarka
zapewnia automatyczne
rozpalanie

Kocioł EG PELLET MICRO jest najmniejszym kotłem z serii kotłów EG PELLET. W swoim
założeniu został skonstruowany do ogrzewania małych domów jednorodzinnych.
Dzięki swojej bardzo kompaktowej konstrukcji kocioł EG PELLET MICRO daje się
zamontować w bardzo małych pomieszczeniach. Konstruktorom udało się zabudować
w tym urządzeniu grzewczym wszystkie potrzebne i sprawdzone w innych kotłach
elementy konieczne do jego poprawnej i bezpiecznej pracy. W przypadku tego kotła
można śmiało stwierdzić, że „małe jest piękne”.

Śluza podająca pellet
odpowiednio dawkuje
i zabezpiecza przed „cofnięciem”
się płomienia do zasobnika paliwa

Palnik

Podajnik
pelletu

10 kW 15 kW 25 kW 40 kW 60 kW

10 kW 15 kW 25 kW 40 kW 60 kW

EG PELLET

8 kW 10 kW 12 kW

EG PELLET

EVO

EG PELLET
MICRO

NO
WO
ŚĆ

Kocioł EG PELLET EVO+ i EG PELLET EVO jest wersją rozwojową dobrze już znanego
kotła EG PELLET. Konstrukcja kotła EG PELLET EVO+ i EG PELLET EVO jest najbardziej
uniwersalną konstrukcją kotła na rynku. Kocioł umożliwia samodzielną zmianę orientacji
kotła względem zasobnika na pellet (wersja prawa/lewa). Ponadto aby dostosować
kocioł do zasobności kieszeni wszystkich Klientów, wersja EG PELLET EVO została
pozbawiona części nie zawsze wymaganych elementów wyposarzenia a tym samym
jej cena znacząco spadła.
Wszystkie kotły EG PELLET EVO+ i EG PELLET EVO są w standardzie wyposażone
w dotykowy, sterownik kotła z dużym, pojemnościowym wyświetlaczem.

ZASADA DZIAŁANIA
Dotykowy sterownik
w jasny i przejrzysty sposób
pozwala zarządzać kotłem
(wyposażenie opcjonalne)

Kocioł EG PELLET jest najbardziej zaawansowanym
w rodzinie kotłów serii EG PELLET.

urządzeniem grzewczym

Kocioł został stworzony z myślą o najbardziej wymagających klientach. Seryjnie
posiada zainstalowane wszelkie możliwe udogodnienia eksploatacyjne. Dzięki swojej
kompaktowej konstrukcji zapewnia komfort i wygodę tak dla instalatora jak również dla
użytkownika.
Kocioł EG PELLET współpracuje z każdą instalacją niskotemperaturową. Przeznaczony
jest do ogrzewania domów jedno i wielorodzinnych, domów pasywnych oraz budynków
biurowych.

ZASADA DZIAŁANIA
Sonda lambda
stale monitoruje poziom
tlenu w spalinach
zapewniając doskonałe spalanie

Automatyczny system czyszczenia
wymiennika
pracując w zadanym algorytmie
utrzymuje wymiennik w czystości
zapewniając wysoką sprawność kotła
Zasobnik
pelletu

Wentylator wyciągowy
optymalizuje proces
spalania

Wentylator wyciągowy
optymalizuje proces spalania
Dotykowy sterownik
w jasny i przejrzysty sposób
pozwala zarządzać kotłem
(wyposażenie opcjonalne)

Zasobnik
pelletu

Zapalarka
zapewnia automatyczne
rozpalanie

Szuflada
popielnika
Palnik – serce kotła
dzięki swojej konstrukcji i odpowiednio
dobranym materiałom gwarantuje
prawidłowe spalanie

Śluza podająca pellet
odpowiednio dawkuje
i zabezpiecza przed „cofnięciem”
się płomienia do zasobnika paliwa

System czyszczenia
wymiennika
Zasobnik
pelletu

Zawirowywacze/
Turbulatory
Dodatkowy
ruszt żeliwny
umieszczony
nad palnikiem
przeznaczony
do spalania
drewna (komora zastępcza na
drewno)

Zapalarka

Szuflada popielnika
Palnik – serce kotła
dzięki swojej konstrukcji i odpowiednio dobranym
materiałom gwarantuje prawidłowe spalanie

Wszystkie kotły EG Pellet MICRO są w standardzie wyposażone w dotykowy, sterownik
kotła z dużym, pojemnościowym wyświetlaczem.

ZASADA DZIAŁANIA

Automatyczny system czyszczenia
wymiennika
pracując w zadanym algorytmie
utrzymuje wymiennik w czystości
Sonda lambda
stale monitoruje poziom tlenu w spalinach zapewniając wysoką sprawność kotła
zapewniając doskonałe spalanie

Zapalarka
zapewnia automatyczne
rozpalanie

Kocioł EG PELLET MICRO jest najmniejszym kotłem z serii kotłów EG PELLET. W swoim
założeniu został skonstruowany do ogrzewania małych domów jednorodzinnych.
Dzięki swojej bardzo kompaktowej konstrukcji kocioł EG PELLET MICRO daje się
zamontować w bardzo małych pomieszczeniach. Konstruktorom udało się zabudować
w tym urządzeniu grzewczym wszystkie potrzebne i sprawdzone w innych kotłach
elementy konieczne do jego poprawnej i bezpiecznej pracy. W przypadku tego kotła
można śmiało stwierdzić, że „małe jest piękne”.

Śluza podająca pellet
odpowiednio dawkuje
i zabezpiecza przed „cofnięciem”
się płomienia do zasobnika paliwa

Palnik

Podajnik
pelletu

16 kW 24 kW

15 kW 25 kW 35 kW 45 kW

EG PELLET
MINI COMP

EG PELLET

CT

MINI

Kocioł EG PELLET MINI COMPACT jest technologicznym rozwinięciem kotła
EG PELLET MINI, ale posiada zintegrowany z kotłem zasobnik na pellet. W swojej
kompaktowej obudowie posiada zabudowane wszystkie elementy konstrukcyjne pozwalające na jego łatwą obsługę i niezawodną pracę. Za spalanie pelletu odpowiada
niezawodny i sprawdzony palnik typu HYBRID lub REVO.
Kocioł EG PELLET MINI COMPACT współpracuje z każdą instalacją niskotemperaturową. Przeznaczony jest do ogrzewania domów jedno i wielorodzinnych, domów pasywnych oraz budynków biurowych.

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

Kocioł EG PELLET MINI jest bardzo uniwersalnym urządzeniem grzewczym. Dzięki możliwości ustawienia zasobnika na pellet za kotłem, EG PELLET MINI daje się zamontować
w wąskich pomieszczeniach. Sposób montażu palnika w bocznej ścianie kotła (z lewej
lub prawej strony) zapobiega przypadkowemu poparzeniu w momencie niefrasobliwego
otwarcia drzwiczek kotła przez użytkownika podczas pracy urządzenia. Za spalanie pelletu
odpowiada niezawodny i sprawdzony palnik HYBRID lub REVO. Palnik posiada funkcję modulacji mocy, automatyczny start, czujnik kontroli płomienia, kontrola temperatury pracy,
funkcja autoczyszczenia.
Kocioł EG PELLET MINI przeznaczony jest do ogrzewania domów jedno i wielorodzinnych,
jak również pomieszczeń biurowych lub budynków użyteczności publicznej.

ZASADA DZIAŁANIA
System czyszczenia
wymiennika
Zawirowywacze/
Turbulatory

Zasobnik pelletu

Dodatkowy
ruszt żeliwny
umieszczony
nad palnikiem
przeznaczony
do spalania
drewna (komora
zastępcza na
drewno)

ZASADA DZIAŁANIA

Kotły pelletowe Viteco

Zapalarka
Palnik

Podajnik pelletu
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Zawirowywacze/
Turbulatory

Adres Twojego dystrybutora:
Zasobnik pelletu

Deflektor

Podajnik pelletu

Wkłady ceramiczne

Palnik

16 kW 24 kW

15 kW 25 kW 35 kW 45 kW

EG PELLET
MINI COMP

EG PELLET

CT

MINI

Kocioł EG PELLET MINI COMPACT jest technologicznym rozwinięciem kotła
EG PELLET MINI, ale posiada zintegrowany z kotłem zasobnik na pellet. W swojej
kompaktowej obudowie posiada zabudowane wszystkie elementy konstrukcyjne pozwalające na jego łatwą obsługę i niezawodną pracę. Za spalanie pelletu odpowiada
niezawodny i sprawdzony palnik typu HYBRID lub REVO.
Kocioł EG PELLET MINI COMPACT współpracuje z każdą instalacją niskotemperaturową. Przeznaczony jest do ogrzewania domów jedno i wielorodzinnych, domów pasywnych oraz budynków biurowych.

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

Kocioł EG PELLET MINI jest bardzo uniwersalnym urządzeniem grzewczym. Dzięki możliwości ustawienia zasobnika na pellet za kotłem, EG PELLET MINI daje się zamontować
w wąskich pomieszczeniach. Sposób montażu palnika w bocznej ścianie kotła (z lewej
lub prawej strony) zapobiega przypadkowemu poparzeniu w momencie niefrasobliwego
otwarcia drzwiczek kotła przez użytkownika podczas pracy urządzenia. Za spalanie pelletu
odpowiada niezawodny i sprawdzony palnik HYBRID lub REVO. Palnik posiada funkcję modulacji mocy, automatyczny start, czujnik kontroli płomienia, kontrola temperatury pracy,
funkcja autoczyszczenia.
Kocioł EG PELLET MINI przeznaczony jest do ogrzewania domów jedno i wielorodzinnych,
jak również pomieszczeń biurowych lub budynków użyteczności publicznej.

ZASADA DZIAŁANIA
System czyszczenia
wymiennika
Zawirowywacze/
Turbulatory

Zasobnik pelletu

Dodatkowy
ruszt żeliwny
umieszczony
nad palnikiem
przeznaczony
do spalania
drewna (komora
zastępcza na
drewno)

ZASADA DZIAŁANIA

Kotły pelletowe Viteco

Zapalarka
Palnik

Podajnik pelletu
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Zawirowywacze/
Turbulatory

Adres Twojego dystrybutora:
Zasobnik pelletu

Deflektor

Podajnik pelletu

Wkłady ceramiczne

Palnik

