
Котли на пелети 

 PONAST s.r.o. 

 

Напълно автоматични котли на пелети: 

  автоматичен начин на работа управляван от стаен термостат 

  възможност за управление чрез GSM 

  оптимизирано котелно тяло от качествена стомана 

  висока ефективност на котела 

  модерен и лесен дигитален панел за управление 

  горелка подсигуряваща екологично изгаряне на горивото 

  висока сигурност при работа - отделни системи на подаване на горивото 

  избор режим на темпериране на обект в резервен режим 

  възможност за комбинация със соларни системи 

  висока адаптивност към изискванията на потребителя - ляво и дясно изпълнение на котела, голям избор от варианти за изпълнение на бункера за 

гориво 

  лесно обслужване и елементарна поддръжка 

  екологичен продукт - горивото представлява дървени пелети - биомаса - възобновяем източник на енергия с минимално количество вредни 

емисии отделяни във въздуха 

  продуктът е сертифициран според (ČSN EN 303.5) в Република Чехия 

  продуктът отговаря на изискванията за дотация за страните от ЕС 

  продуктът е произведен според условията на сертигикат за качество ISO 9001:2000 

 

Котлите от типа КР непрекъснато се усъвършенстват за постигане на максимален комфорт и икономичност на гориво. 

 

Модели 

KP 10 Технически данни 
Артикул: автоматичен котел на пелети КР 10 

Производител: PONAST s.r.o. -Чешка Република 

Номинална мощност kW 14.9 

Диапазон на действие kW 4,5-14,9 

Разход на гориво kg/h ~ 1,2-3,70 

Ефективност на горивния 

процес 
% 85-88 

Температура на изгорели 

газове 
°C 145 - 188 

Маса kg 210 

Комин mm 130 

Воден обем l 55 

Размери (Ш/Д/В) mm 360x1065x1420 

Работно налягане bar >2,5 

Изисквана тяга mbar 0,1-0,2 

Присъединителни размери Js G 1 1/2 

Изходяща вода °C 60-80 

 

 

  Автоматичен котел на дървени 

пелети 

  Полуавтоматично почистване на 

топлообменника 

  Ниски вредни емисии 

  5 степенна модулация на КПД 

  Високо ниво на безопасност 

  Лесно управление на котела:  



Минимална температура на 

входяща вода 
°C 55 

 

Електрически параметри 

Присъединителна мощност 230V AC, 50Hz 

Разход на ел. енергия W 180 

Eл. защита на контролния модул IP65 

Eл. защита на 

електроинсталацията 
IP20 

 

Вредни емисии, изпускани в атмосферата 

CO 38/41 mg/m3 

NOx 41/45 mg/m3 

O2 27 mg/m3 

Прах 8 mg/m3 

 

- възможност за самостоятелно 

управление на 2 отоплителни 

кръга  

- управление на котела чрез SMS 

управлява система за транспорт 

 

Котел + горелка + контролен панел (дигитален) + шнек 1 

+ ел. запалване + пепелник 

Цена: 6 610 лв. (без ДДС) 

 

Опции: 

GSM модем  

Контейнер метален 100 l - 65 кг. пелети  

Контейнер метален 400 l - 250 кг. пелети  

Контейнер метален 700 l - 450 кг. пелети  

Контейнер метален 1 400 l - 900 кг. пелети  

Контейнер BigBag - 1 тон пелети 

Контейнер BigBag - 3 тона пелети 

Контейнер BigBag - 4.5 тона пелети 

Стаен термостат Siemens RDE 10.1 програмируем  

Стаен термостат Siemens REV 23 програмируем  

Стаен термостат безжичен програмируем  

Пуск, настройка и обучение за експлоатация 

+ 610 лв. (без ДДС) 

+ 510 лв. (без ДДС) 

+ 630 лв. (без ДДС) 

+ 816 лв. (без ДДС) 

+ 1 570 лв. (без ДДС) 

+ 1 410 лв. (без ДДС) 

+ 2 890 лв. (без ДДС) 

+ 3 370 лв. (без ДДС) 

+ 147 лв. (без ДДС) 

+ 179 лв. (без ДДС) 

+ 370 лв. (без ДДС) 

+ 150 лв. (без ДДС) 

 

Стандартно оборудване на котела 

  Котел с вратички и капаци 

  Полуавтоматично почистване на обменника 

  Вортекс генератори : КР 10. 

  Керамични части : КР 10 -1 + 2 

  Горелка 

  Контролен модул - електронен RKP 02 

  Основен захранващ шнек към горелката 

  Електрическо запалване 

  Облицовка на котела и изолация 2 см.  

Управление 

  стандартно чрез клавиатура 

Опции: 

  управление чрез GSM  

Употребявано гориво: 

  Пелети с диаметър от 4-10 мм, дължина до 50мм, плътност над 1,12 kg/dm3 , влажност под 10%, пепелно съдържание под 1.5%.  

 
 



 
 

 
  

KP 11 Технически данни 
Артикул: автоматичен котел на пелети КР 11 

Производител: PONAST s.r.o. -Чешка Република 

 

Номинална мощност kW 17 

Диапазон на действие kW 5-17 

Разход на гориво kg/h ~ 1,3-4 

Ефективност на горивния процес % 92 

Температура на изгорели газове °C 110 - 160 

Маса kg 255 

Комин mm 150 

Воден обем l 55 

Размери (Ш/Д/В) mm 477x980x1435 

Работно налягане bar >2,5 

 

 

  Автоматичен котел на дървени пелети, 

  Полуавтоматично почистване на топлообменника 



Изисквана тяга mbar 0,1-0,2 

Присъединителни размери Js G 1 1/2 

Изходяща вода °C 60-80 

Минимална температура на входяща вода °C 55 

 

Електрически параметри 

Присъединителна мощност 230V AC, 50Hz 

Разход на ел. енергия W 180 

Eл. защита на контролния модул IP65 

Eл. защита на електроинсталацията IP20 

 

Вредни емисии, изпускани в атмосферата 

CO 48/66 mg/m3 

NOx 55/65 mg/m3 

O2 5/6 mg/m3 

Прах 19 mg/m3 

 

  Ниски вредни емисии 

  5 степенна модулация на КПД 

  Високо ниво на безопасност 

  Лесно управление на котела  

- възможност за самостоятелно управление на 2 отоплителни кръга  

- управление на котела чрез SMS управлява система за транспорт 

 

Котел + горелка + контролен панел (дигитален) + шнек 1 

+ ел. запалване + пепелник 

Цена: 8 130 лв. (без ДДС) 

 

Опции: 

GSM модем  

Контейнер метален 100 l - 65 кг. пелети  

Контейнер метален 400 l - 250 кг. пелети  

Контейнер метален 700 l - 450 кг. пелети  

Контейнер метален 1 400 l - 900 кг. пелети  

Контейнер BigBag - 1 тон пелети 

Контейнер BigBag - 3 тона пелети 

Контейнер BigBag - 4.5 тона пелети 

Стаен термостат Siemens RDE 10.1 програмируем  

Стаен термостат Siemens REV 23 програмируем  

Стаен термостат безжичен програмируем  

Пуск, настройка и обучение за експлоатация 

+ 610 лв. (без ДДС) 

+ 510 лв. (без ДДС) 

+ 630 лв. (без ДДС) 

+ 816 лв. (без ДДС) 

+ 1 570 лв. (без ДДС) 

+ 1 410 лв. (без ДДС) 

+ 2 890 лв. (без ДДС) 

+ 3 370 лв. (без ДДС) 

+ 147 лв. (без ДДС) 

+ 179 лв. (без ДДС) 

+ 370 лв. (без ДДС) 

+ 150 лв. (без ДДС) 

 

Стандартно оборудване на котела 

  Котел с вратички и капаци 

  Полуавтоматично почистване на обменника 

  Вортекс генератори : 12 

  Керамични части : 1 + 2 

  Горелка 

  Контролен модул - електронен RKP 02 

  Основен захранващ шнек към горелката 

  Електрическо запалване 

  Облицовка на котела и изолация 8 см.  

Управление 

  стандартно чрез клавиатура 

Опции: 

  управление чрез GSM  



Употребявано гориво: 

  Пелети с диаметър от 4-10 мм, дължина до 50мм, плътност над 1,12 kg/dm3 , влажност под 10%, пепелно съдържание под 1.5%.  

 

 

 
 

 
 

 



KP 12 Технически данни 
Артикул: автоматичен котел на пелети КР 12 

Производител: PONAST s.r.o. -Чешка Република 

 

Номинална мощност kW 19 

Диапазон на действие kW 5,5-19 

Разход на гориво kg/h ~ 1,3-4,4 

Ефективност на горивния процес % 92,2 

Маса kg 310 

Комин mm 130 

Воден обем l 55 

Размери (Ш/Д/В) mm 853(477)x980x1435 

Работно налягане bar >2,5 

Изисквана тяга mbar 0,1-0,2 

Присъединителни размери Js G 1 1/2 

Изходяща вода °С 60-80 

Минимална температура на входяща вода °С 55 

 

Електрически параметри 

Присъединителна мощност 230V AC, 50Hz 

Разход на ел. енергия W 180 

Eл. защита на контролния модул IP54 

Eл. защита на електроинсталацията IP20 

 

Вредни емисии, изпускани в атмосферата 

CO 3 mg/m3 

NOx 104 mg/m3 

O2 7,4 mg/m3 

Прах 7 mg/m3 

 

 

 

  

 

 

  Напълно автоматичен котел 

  автоматично почистване на топлообменника 

  автоматично изнасяне на пепелта 

  самопочистваща се керамична скара 

  10 степени на модулация на мощността 

  интегрирана еквитермална регулация 

  възможност за управление на 5 отоплителни кръга 

  управление чрес GSM и интернет 

  възможност за наставяне на 5 вида гориво 

  управлява системата за транспорт на гориво 

 

Котел + горелка + контролен панел (дигитален) + шнек 1 

+ ел. запалване + пепелник  

+ автоматично почистване на обменниците 

Цена: 9 220 лв. (без ДДС) 

 

+ автоматично изнасяне на пепелта 

Цена: 9 965 лв. (без ДДС) 

 

Опции: 

Тъч дисплей 

GSM модем  

Модул Ethernet (управление чрез интернет)  

Модул Expander (3 допълнителни топлинни кръга)  

Контейнер метален 100 l - 65 кг. пелети  

Контейнер метален 400 l - 250 кг. пелети  

Контейнер метален 700 l - 450 кг. пелети  

Контейнер метален 1 400 l - 900 кг. пелети  

Контейнер BigBag - 1 тон пелети 

Контейнер BigBag - 3 тона пелети 

+ 1 260 лв. (без ДДС) 

+ 470 лв. (без ДДС) 

+ 410 лв. (без ДДС) 

+ 395 лв. (без ДДС) 

+ 510 лв. (без ДДС) 

+ 630 лв. (без ДДС) 

+ 816 лв. (без ДДС) 

+ 1 570 лв. (без ДДС) 

+ 1 410 лв. (без ДДС) 

+ 2 890 лв. (без ДДС) 



Контейнер BigBag - 4.5 тона пелети 

Стаен термостат Siemens RDE 10.1 програмируем  

Стаен термостат Siemens REV 23 програмируем  

Стаен термостат безжичен програмируем  

Пуск, настройка и обучение за експлоатация 

+ 3 370 лв. (без ДДС) 

+ 147 лв. (без ДДС) 

+ 179 лв. (без ДДС) 

+ 370 лв. (без ДДС) 

+ 150 лв. (без ДДС) 

 

Стандартно оборудване на котела 

  Котелно тяло с врати и капаци 

  Автоматично почистване на обменника 

  Вортекс генератори - 12 бр. 

  Керамични части 1 + 2 

  Автоматично изнасяне на пепелта 

  Горелка с шнек и вентилатор 

  Шнеков транспортьор със самостоятелно задвижване 

  Контролен модул RKP02 

  Ел. запалване 

  Облицовка на котела и изолация 8 см. 

  Средство за ръчно почистване 

  Инструкция за инсталация и експлоатация 

Допълнителни аксесоари 

  Ляво/Дясно изпълнение 

  Ел. подгряване срещу замръзване 2,2/3,5/5,7 kW 

  Шнеков транспортьор със самостоятелно задвижване - 1600mm 

  Различни по големина резервоари за гориво 

Употребявано гориво - котелът е сертифициран за: 

  Дървени пелети 

  Допълнителни опции 

  Богат набор от резервоари за гориво 

  Ел. подгряване от 2,4 до 6 kW - служи за темпериране на обекта, като резервен вариант, най-вече срещу замръзване на инсталацията 

  Водна помпа 

  3 - 4 пътен вентил 

  Допълнителен вентилатор (за КР12 и КР22) 

  Стаен термостат 

  Сезонни резервоари за гориво 

  Шнеков транспортъор на гориво от сезонния резервоар - подсигурява самостоятелно допълване на гориво в дневния резервоар 

  Автоматизация на транспорта на гориво от сезенния резервоар 

  Пневматична система за транспорт на гориво - за по-големи разстояния 

  Автоматизация за работа на допълнителни 3 отоплителни кръга 

  GSM modem - за управление от разстояние 

  Модул за връзване към комуникационна мрежа - интернет 

  Еквитермална регулация 

  Допълнителен топломер в системата за подаване на гориво 

  Допълнителен топломер в системата възвратна вода 

  Компактни хидравлични модули REGPON SYS, REGPON SWH, REGPON F 



 

KP 20 Технически данни 
Артикул: автоматичен котел на пелети КР 20 

Производител: PONAST s.r.o. -Чешка Република 

Номинална мощност kW 25 

Диапазон на действие kW 7,5-25 

Разход на гориво kg/h ~ 1,61-6,25 

Ефективност на горивния процес % 88 

Температура на изгорели газове °С 150 - 205 

Маса kg 270 

Комин mm 150 

Воден обем l 87 

Размери (Ш/Д/В) mm 497x1065x1420 

Работно налягане bar >2,5 

Изисквана тяга mbar 0,1-0,2 

Присъединителни размери Js G 1 1/2 

Изходяща вода °С 60-80 

Минимална температура на входяща вода °С 55 

 

Електрически параметри 

Присъединителна мощност 230V AC, 50Hz 

Разход на ел. енергия W 180 

Eл. защита на контролния модул IP65 

Eл. защита на електроинсталацията IP20 

 

Вредни емисии, изпускани в атмосферата 

CO 38/41 mg/m3 

NOx 41/45 mg/m3 

O2 27 mg/m3 

Прах 8 mg/m3 

 

 

 

  Автоматичен котел на дървени пелети, 

  Полуавтоматично почистване на топлообменника 

  Ниски вредни емисии 

  5 степенна модулация на КПД 

  Високо ниво на безопасност 

  Лесно управление на котела  

- възможност за самостоятелно управление на 2 отоплителни кръга  

- управление на котела чрез SMS управлява система за транспорт 

 

Котел + горелка + контролен панел (дигитален) + шнек 1 

+ ел. запалване + пепелник 

Цена: 7 180 лв. (без ДДС) 

 

Опции: 

GSM модем  

Контейнер метален 100 l - 65 кг. пелети  

Контейнер метален 400 l - 250 кг. пелети  

Контейнер метален 700 l - 450 кг. пелети  

Контейнер метален 1 400 l - 900 кг. пелети  

Контейнер BigBag - 1 тон пелети 

Контейнер BigBag - 3 тона пелети 

Контейнер BigBag - 4.5 тона пелети 

Стаен термостат Siemens RDE 10.1 програмируем  

Стаен термостат Siemens REV 23 програмируем  

Стаен термостат безжичен програмируем  

+ 610 лв. (без ДДС) 

+ 510 лв. (без ДДС) 

+ 630 лв. (без ДДС) 

+ 816 лв. (без ДДС) 

+ 1 570 лв. (без ДДС) 

+ 1 410 лв. (без ДДС) 

+ 2 890 лв. (без ДДС) 

+ 3 370 лв. (без ДДС) 

+ 147 лв. (без ДДС) 

+ 179 лв. (без ДДС) 

+ 370 лв. (без ДДС) 



Пуск, настройка и обучение за експлоатация + 150 лв. (без ДДС) 

 

Стандартно оборудване на котела 

  Котел с вратички и капаци 

  Полуавтоматично почистване на обменника 

  Вортекс генератори : 20 

  Керамични части : 1 + 3 

  Горелка 

  Контролен модул - електронен RKP 02 

  Основен захранващ шнек към горелката 

  Електрическо запалване 

  Облицовка на котела и изолация 2 см.  

Управление 

  стандартно чрез клавиатура 

Опции: 

  управление чрез GSM  

Употребявано гориво: 

  Пелети с диаметър от 4-10 мм, дължина до 50мм, плътност над 1,12 kg/dm3 , влажност под 10%, пепелно съдържание под 1.5%.  

 

 

 



 

 

 

 

KP 21 Технически данни 
Артикул: автоматичен котел на пелети КР 21 

Производител: PONAST s.r.o. -Чешка Република 

 

Номинална мощност kW 29 

Диапазон на действие kW 8-29 

Разход на гориво kg/h ~ 2,0-6,8 

Ефективност на горивния процес % 92 

Температура на изгорели газове °С 108 - 159 

Маса kg 335/td> 

Комин mm 150 

Воден обем l 70 

Размери (Ш/Д/В) mm 614x980x1435 

Работно налягане bar >2,5 

Изисквана тяга mbar 0,1-0,2 

Присъединителни размери Js G 1 1/2 

Изходяща вода °С 60-80 

Минимална температура на входяща вода °С 55 

 

Електрически параметри 

Присъединителна мощност 230V AC, 50Hz 

Разход на ел. енергия W 180 

Eл. защита на контролния модул IP65 

Eл. защита на електроинсталацията IP20 

 

Вредни емисии, изпускани в атмосферата 

 

 

 

 

 

 

  Автоматичен котел на дървени пелети, 

  Полуавтоматично почистване на топлообменника 

  Ниски вредни емисии 

  5 степенна модулация на КПД 

  Високо ниво на безопасност 

  Лесно управление на котела  

- възможност за самостоятелно управление на 2 отоплителни кръга  

- управление на котела чрез SMS управлява система за транспорт 

http://www.ekoeffect.com/KP-20-21-22.pdf
http://www.ekoeffect.com/KP-20-21-22.pdf


CO 48/66 mg/m3 

NOx 55/65 mg/m3 

O2 5/6 mg/m3 

Прах 19 mg/m3 

 

 

Котел + горелка + контролен панел (дигитален) + шнек 1 

+ ел. запалване + пепелник 

Цена: 8 680 лв. (без ДДС) 

 

Опции: 

GSM модем  

Контейнер метален 100 l - 65 кг. пелети  

Контейнер метален 400 l - 250 кг. пелети  

Контейнер метален 700 l - 450 кг. пелети  

Контейнер метален 1 400 l - 900 кг. пелети  

Контейнер BigBag - 1 тон пелети 

Контейнер BigBag - 3 тона пелети 

Контейнер BigBag - 4.5 тона пелети 

Стаен термостат Siemens RDE 10.1 програмируем  

Стаен термостат Siemens REV 23 програмируем  

Стаен термостат безжичен програмируем  

Пуск, настройка и обучение за експлоатация 

+ 610 лв. (без ДДС) 

+ 510 лв. (без ДДС) 

+ 630 лв. (без ДДС) 

+ 816 лв. (без ДДС) 

+ 1 570 лв. (без ДДС) 

+ 1 410 лв. (без ДДС) 

+ 2 890 лв. (без ДДС) 

+ 3 370 лв. (без ДДС) 

+ 147 лв. (без ДДС) 

+ 179 лв. (без ДДС) 

+ 370 лв. (без ДДС) 

+ 150 лв. (без ДДС) 

 

Стандартно оборудване на котела 

  Котел с вратички и капаци 

  Полуавтоматично почистване на обменника 

  Вортекс генератори : 20 

  Керамични части : 1 + 3 

  Горелка 

  Контролен модул - електронен RKP 02 

  Основен захранващ шнек към горелката 

  Електрическо запалване 

  Облицовка на котела и изолация 8 см.  

Управление 

  стандартно чрез клавиатура 

Опции: 

  управление чрез GSM  

Употребявано гориво: 

  Пелети с диаметър от 4-10 мм, дължина до 50мм, плътност над 1,12 kg/dm3 , влажност под 10%, пепелно съдържание под 1.5%.  

 

 



 
 

 
 

 



 

 

 

 

KP 22 Технически данни 
Артикул: автоматичен котел на пелети КР 22 

Производител: PONAST s.r.o. -Чешка Република 

 

Номинална мощност kW 29 

Диапазон на действие kW 8-29 

Разход на гориво kg/h ~ 1,9-6,6 

Ефективност на горивния процес % 92,2 

Маса kg 370 

Комин mm 150 

Воден обем l 70 

Размери (Ш/Д/В) mm 614x980x1435 

Работно налягане bar >2,5 

Изисквана тяга mbar 0,2-0,3 

Присъединителни размери Js G 1 1/2 

Изходяща вода °С 60-80 

Минимална температура на входяща вода °С 55 

 

Електрически параметри 

Присъединителна мощност 230V AC, 50Hz 

Разход на ел. енергия W 210 

Eл. защита на контролния модул IP54 

Eл. защита на електроинсталацията IP20 

 

Вредни емисии, изпускани в атмосферата 

 

 

 

 

 

  Напълно автоматичен котел 

  автоматично почистване на топлообменника 

  автоматично изнасяне на пепелта 

  самопочистваща се керамична скара 

  10 степени на модулация на мощността 

  интегрирана еквитермална регулация 

  възможност за управление на 5 отоплителни кръга 

  управление чрес GSM и интернет 

  възможност за наставяне на 5 вида гориво 

  управлява системата за транспорт на гориво 



CO 3 mg/m3 

NOx 104 mg/m3 

O2 7,4 mg/m3 

Прах 7 mg/m3 

 

 

Котел + горелка + контролен панел (дигитален) + шнек 1 

+ ел. запалване + пепелник  

+ автоматично почистване на обменниците 

Цена: 10 110 лв. (без ДДС) 

 

+ автоматично изнасяне на пепелта 

Цена: 10 900 лв. (без ДДС) 

 

Опции: 

Тъч дисплей 

GSM модем  

Модул Ethernet (управление чрез интернет)  

Модул Expander (3 допълнителни топлинни кръга)  

Контейнер метален 100 l - 65 кг. пелети  

Контейнер метален 400 l - 250 кг. пелети  

Контейнер метален 700 l - 450 кг. пелети  

Контейнер метален 1 400 l - 900 кг. пелети  

Контейнер BigBag - 1 тон пелети 

Контейнер BigBag - 3 тона пелети 

Контейнер BigBag - 4.5 тона пелети 

Стаен термостат Siemens RDE 10.1 програмируем  

Стаен термостат Siemens REV 23 програмируем  

Стаен термостат безжичен програмируем  

Пуск, настройка и обучение за експлоатация 

+ 1260 лв. (без ДДС) 

+ 470 лв. (без ДДС) 

+ 410 лв. (без ДДС) 

+ 395 лв. (без ДДС) 

+ 510 лв. (без ДДС) 

+ 630 лв. (без ДДС) 

+ 816 лв. (без ДДС) 

+ 1 570 лв. (без ДДС) 

+ 1 410 лв. (без ДДС) 

+ 2 890 лв. (без ДДС) 

+ 3 370 лв. (без ДДС) 

+ 147 лв. (без ДДС) 

+ 179 лв. (без ДДС) 

+ 370 лв. (без ДДС) 

+ 150 лв. (без ДДС) 

 

Стандартно оборудване на котела 

  Котелно тяло с врати и капаци 

  Автоматично почистване на обменника 

  Вортекс генератори - 20 бр. 

  Керамични части 1 + 3 

  Автоматично изнасяне на пепелта 

  Горелка с шнек и вентилатор 

  Шнеков транспортьор със самостоятелно задвижване 

  Контролен модул RKP02 

  Ел. запалване 

  Облицовка на котела и изолация 8 см. 

  Средство за ръчно почистване 

  Инструкция за инсталация и експлоатация 

Допълнителни аксесоари 

  Ляво/Дясно изпълнение 

  Ел. подгряване срещу замръзване 2,2/3,5/5,7 kW 

  Шнеков транспортьор със самостоятелно задвижване - 1600mm 

  Различни по големина резервоари за гориво 

Употребявано гориво - котелът е сертифициран за: 

  Дървени пелети 

  Допълнителни опции 

  Богат набор от резервоари за гориво 

  Ел. подгряване от 2,4 до 6 kW - служи за темпериране на обекта, като резервен вариант, най-вече срещу замръзване на инсталацията 



  Водна помпа 

  3 - 4 пътен вентил 

  Допълнителен вентилатор (за КР12 и КР22) 

  Стаен термостат 

  Сезонни резервоари за гориво 

  Шнеков транспортъор на гориво от сезонния резервоар - подсигурява самостоятелно допълване на гориво в дневния резервоар 

  Автоматизация на транспорта на гориво от сезенния резервоар 

  Пневматична система за транспорт на гориво - за по-големи разстояния 

  Автоматизация за работа на допълнителни 3 отоплителни кръга 

  GSM modem - за управление от разстояние 

  Модул за връзване към комуникационна мрежа - интернет 

  Еквитермална регулация 

  Допълнителен топломер в системата за подаване на гориво 

  Допълнителен топломер в системата възвратна вода 

  Компактни хидравлични модули REGPON SYS, REGPON SWH, REGPON F 

 

 

KP 50 Технически данни 
Артикул: автоматичен котел на пелети КР 50 

Производител: PONAST s.r.o. -Чешка Република 

 

Номинална мощност kW 48 

Диапазон на действие kW 13-48 

Разход на гориво kg/h ~ 3,9-12,9 

Ефективност на горивния процес % 91 

Температура на изгорели газове °С 90 - 155 

Маса kg 490 

Комин mm 160 

Воден обем l 105 

Размери (Ш/Д/В) mm 745x1285x1630 

Работно налягане bar >2,5 

Изисквана тяга mbar 0,2-0,3 

Присъединителни размери Js G 1 1/2 

Изходяща вода °С 60-80 

Минимална температура на входяща вода °С 55 

 

Електрически параметри 

Присъединителна мощност 230V AC, 50Hz 

Разход на ел. енергия W 210 

Eл. защита на контролния модул IP65 

Eл. защита на електроинсталацията IP20 

 

 

 

 

  Автоматичен котел на дървени пелети, 

  Полуавтоматично почистване на топлообменника 

  Ниски вредни емисии 

  5 степенна модулация на КПД 

  Високо ниво на безопасност 

  Лесно управление на котела  

- възможност за самостоятелно управление на 2 отоплителни кръга  

- управление на котела чрез SMS управлява система за транспорт 



 

Вредни емисии, изпускани в атмосферата 

CO 414/232 mg/m3 

NOx 89/104 mg/m3 

O2 8 mg/m3 

Прах 13,6 mg/m3 

 

 

Котел + горелка + контролен панел (дигитален) + шнек 1 

+ ел. запалване + пепелник 

Цена: 9 620 лв. (без ДДС) 

 

Опции: 

GSM модем  

Контейнер метален 100 l - 65 кг. пелети  

Контейнер метален 400 l - 250 кг. пелети  

Контейнер метален 700 l - 450 кг. пелети  

Контейнер метален 1 400 l - 900 кг. пелети  

Контейнер BigBag - 1 тон пелети 

Контейнер BigBag - 3 тона пелети 

Контейнер BigBag - 4.5 тона пелети 

Стаен термостат Siemens RDE 10.1 програмируем  

Стаен термостат Siemens REV 23 програмируем  

Стаен термостат безжичен програмируем  

Пуск, настройка и обучение за експлоатация 

+ 610 лв. (без ДДС) 

+ 510 лв. (без ДДС) 

+ 630 лв. (без ДДС) 

+ 816 лв. (без ДДС) 

+ 1 570 лв. (без ДДС) 

+ 1 410 лв. (без ДДС) 

+ 2 890 лв. (без ДДС) 

+ 3 370 лв. (без ДДС) 

+ 147 лв. (без ДДС) 

+ 179 лв. (без ДДС) 

+ 370 лв. (без ДДС) 

+ 150 лв. (без ДДС) 

 

Стандартно оборудване на котела 

  Котел с вратички и капаци 

  Полуавтоматично почистване на обменника 

  Вортекс генератори : 36 

  Керамични части : 1 + 4 

  Горелка 

  Контролен модул - електронен RKP 02 

  Основен захранващ шнек към горелката 

  Електрическо запалване 

  Облицовка на котела и изолация 8 см.  

Управление 

  стандартно чрез клавиатура 

Опции: 

  управление чрез GSM  

Употребявано гориво: 

  Пелети с диаметър от 4-10 мм, дължина до 50мм, плътност над 1,12 kg/dm3 , влажност под 10%, пепелно съдържание под 1.5%.  

 

 



 
 

 
 

 



 

 

 

 

KP 51 Технически данни 
Артикул: автоматичен котел на пелети КР 51 

Производител: PONAST s.r.o. -Чешка Република 

 

Номинална мощност kW 45,2 

Диапазон на действие kW 13,5-45.2 

Разход на гориво kg/h ~ 4,0-12,0 

Ефективност на горивния процес % 91 

Температура на изгорели газове °С 139 - 183 

Маса kg 495 

Комин mm 160 

Воден обем l 105 

Размери (Ш/Д/В) mm 745x1285x1630 

Работно налягане bar >2,5 

Изисквана тяга mbar 0,2-0,3 

Присъединителни размери Js G 1 1/2 

Изходяща вода °С 60-80 

Минимална температура на входяща вода °С 55 

 

Електрически параметри 

Присъединителна мощност 230V AC, 50Hz 

Разход на ел. енергия W 210 

Eл. защита на контролния модул IP65 

Eл. защита на електроинсталацията IP20 

 

Вредни емисии, изпускани в атмосферата 

 

 

   

 

 

  Автоматичен котел на дървени пелети, 

  Полуавтоматично почистване на топлообменника 

  Ниски вредни емисии 

  5 степенна модулация на КПД 

  Високо ниво на безопасност 

  Лесно управление на котела  

- възможност за самостоятелно управление на 2 отоплителни кръга  

- управление на котела чрез SMS управлява система за транспорт 

http://www.ekoeffect.com/KP-50-51-62.pdf


CO 87/245 mg/m3 

NOx 164/117 mg/m3 

O2 9/17 mg/m3 

Прах 12 mg/m3 

 

 

Котел + горелка + контролен панел (дигитален) + шнек 1 

+ ел. запалване + пепелник 

Цена: 10 550 лв. (без ДДС) 

 

Опции: 

GSM модем  

Контейнер метален 100 l - 65 кг. пелети  

Контейнер метален 400 l - 250 кг. пелети  

Контейнер метален 700 l - 450 кг. пелети  

Контейнер метален 1 400 l - 900 кг. пелети  

Контейнер BigBag - 1 тон пелети 

Контейнер BigBag - 3 тона пелети 

Контейнер BigBag - 4.5 тона пелети 

Стаен термостат Siemens RDE 10.1 програмируем  

Стаен термостат Siemens REV 23 програмируем  

Стаен термостат безжичен програмируем  

Пуск, настройка и обучение за експлоатация 

+ 610 лв. (без ДДС) 

+ 510 лв. (без ДДС) 

+ 630 лв. (без ДДС) 

+ 816 лв. (без ДДС) 

+ 1 570 лв. (без ДДС) 

+ 1 410 лв. (без ДДС) 

+ 2 890 лв. (без ДДС) 

+ 3 370 лв. (без ДДС) 

+ 147 лв. (без ДДС) 

+ 179 лв. (без ДДС) 

+ 370 лв. (без ДДС) 

+ 150 лв. (без ДДС) 

 

Стандартно оборудване на котела 

  Котел с вратички и капаци 

  Полуавтоматично почистване на обменника 

  Вортекс генератори : 36 

  Керамични части : 1 + 4 

  Горелка 

  Контролен модул - електронен RKP 02 

  Основен захранващ шнек към горелката 

  Електрическо запалване 

  Облицовка на котела и изолация 8 см.  

Управление 

  стандартно чрез клавиатура 

Опции: 

  управление чрез GSM  

Употребявано гориво: 

  Пелети с диаметър от 4-10 мм, дължина до 50мм, плътност над 1,12 kg/dm3 , влажност под 10%, пепелно съдържание под 1.5%.  

 

 

KP 62 Технически данни 
Артикул: автоматичен котел на пелети КР 62 

Производител: PONAST s.r.o. -Чешка Република 

 



Номинална мощност kW 62 

Диапазон на действие kW 18-62 

Разход на гориво kg/h ~ 4,1-14,28 

Ефективност на горивния процес % 91 

Маса kg 590 

Комин mm 160 

Воден обем l 160 

Размери (Ш/Д/В) mm 1130(845)x1360x1720 

Работно налягане bar >2,5 

Изисквана тяга mbar 0,3-0,4 

Присъединителни размери Js G 1 1/2 

Изходяща вода °С 60-80 

Минимална температура на входяща вода °С 55 

 

Електрически параметри 

Присъединителна мощност 230V AC, 50Hz 

Разход на ел. енергия 

(4 х ел. мотора и вентилатор) 
W 340 

Eл. защита на контролния модул IP54 

Eл. защита на електроинсталацията IP20 

 

Вредни емисии, изпускани в атмосферата 

CO 50 mg/m3 

NOx 94 mg/m3 

O2 14 mg/m3 

Прах 5,51 mg/m3 

 

 

 

 

 

  Напълно автоматичен котел 

  автоматично почистване на топлообменника 

  автоматично изнасяне на пепелта 

  самопочистваща се керамична скара 

  10 степени на модулация на мощността 

  интегрирана еквитермална регулация 

  възможност за управление на 5 отоплителни кръга 

  управление чрез GSM и интернет 

  възможност за наставяне на 5 вида гориво 

  управлява системата за транспорт на гориво 

 

Котел + горелка + контролен панел (дигитален) + шнек 1 

+ ел. запалване + пепелник  

+ автоматично почистване на обменниците 

Цена: 12 680 лв. (без ДДС) 

 

+ автоматично изнасяне на пепелта 

+ вентилатор (на изхода на комина) 

Цена: 13 230 лв. (без ДДС) 

 

Опции: 

Тъч дисплей 

GSM модем  

Модул Ethernet (управление чрез интернет)  

Модул Expander (3 допълнителни топлинни кръга)  

Контейнер метален 100 l - 65 кг. пелети  

Контейнер метален 400 l - 250 кг. пелети  

Контейнер метален 700 l - 450 кг. пелети  

Контейнер метален 1 400 l - 900 кг. пелети  

Контейнер BigBag - 1 тон пелети 

Контейнер BigBag - 3 тона пелети 

Контейнер BigBag - 4.5 тона пелети 

Стаен термостат Siemens RDE 10.1 програмируем  

Стаен термостат Siemens REV 23 програмируем  

+ 1260 лв. (без ДДС) 

+ 470 лв. (без ДДС) 

+ 410 лв. (без ДДС) 

+ 395 лв. (без ДДС) 

+ 510 лв. (без ДДС) 

+ 630 лв. (без ДДС) 

+ 816 лв. (без ДДС) 

+ 1 570 лв. (без ДДС) 

+ 1 410 лв. (без ДДС) 

+ 2 890 лв. (без ДДС) 

+ 3 370 лв. (без ДДС) 

+ 147 лв. (без ДДС) 

+ 179 лв. (без ДДС) 



Стаен термостат безжичен програмируем  

Пуск, настройка и обучение за експлоатация 
+ 370 лв. (без ДДС) 

+ 150 лв. (без ДДС) 

 

Стандартно оборудване на котела 

  Котелно тяло с врати и капаци 

  Автоматично почистване на обменника 

  Вортекс генератори - 36 бр. 

  Керамични части 1 + 4 

  Автоматично изнасяне на пепелта 

  Горелка с шнек и вентилатор 

  Шнеков транспортьор със самостоятелно задвижване 

  Контролен модул RKP02 

  Ел. запалване 

  Облицовка на котела и изолация 8 см. 

  Средство за ръчно почистване 

  Инструкция за инсталация и експлоатация 

Допълнителни аксесоари 

  Ляво/Дясно изпълнение 

  Ел. подгряване срещу замръзване 2,2/3,5/5,7 kW 

  Шнеков транспортьор със самостоятелно задвижване - 1600mm 

  Различни по големина резервоари за гориво 

Употребявано гориво - котелът е сертифициран за: 

  Дървени пелети - 62kW 

  Агропелети - 35 kW 

  Дървен чипс P16 - 32 kW 

  Допълнителни опции 

  Богат набор от резервоари за гориво 

  Ел. подгряване от 2,4 до 6 kW - служи за темпериране на обекта, като резервен вариант, най-вече срещу замръзване на инсталацията 

  Водна помпа 

  3 - 4 пътен вентил 

  Допълнителен вентилатор (за КР12 и КР22) 

  Стаен термостат 

  Сезонни резервоари за гориво 

  Шнеков транспортъор на гориво от сезонния резервоар - подсигурява самостоятелно допълване на гориво в дневния резервоар 

  Автоматизация на транспорта на гориво от сезенния резервоар 

  Пневматична система за транспорт на гориво - за по-големи разстояния 

  Автоматизация за работа на допълнителни 3 отоплителни кръга 

  GSM modem - за управление от разстояние 

  Модул за връзване към комуникационна мрежа - интернет 

  Еквитермална регулация 

  Допълнителен топломер в системата за подаване на гориво 

  Допълнителен топломер в системата възвратна вода 

  Компактни хидравлични модули REGPON SYS, REGPON SWH, REGPON F 

 

 


