
ČESKÝ PYROLYTICKÝ KOTEL

PYROTEL 15 (10-20kW)

Kotel PYROTEL 15 je uveden na seznamu výrobků a technologií ( SVT) 
pro KOTLÍKOVÉ DOTACE a program NZÚ

• Kotle Pyrotel 15  SVT  22 276  
splňují nejpřísnější limity emisní 
třídy 5. 

• Certifikace dle Ekodesign. 

• Palivo: dřevo kusové, dřevní odpad, 
štěpky, piliny, hobliny, dřevěné 
brikety, pelety, biomasa. 

• Po drobné úpravě lze spalovat 
černé uhlí a hnědouhelné 
brikety (nelze použít na dotace). 
Při spalování tohoto paliva 
dochází ke zvýšení výkonu kotle 
a jeho vysoké účinnosti. 

• Prodloužená záruka 5 let 
na těsnost kotle.

Kotel je určen především na spalování biomasy, tj. dřeva a dřevního odpadu. Oproti ostatním kotlům této   
kategorie  má však jednu obrovskou výhodu, není  totiž nutno po rozhoření použít pro topení palivo jen  
o předepsané vlhkosti, tudíž je možné spalovat i dostatečně nevysušené dřevo, dřevo z kalamitní 
těžby, dřevní štěpku, vlhké piliny a hobliny apod. Dále jsou pro topení vhodné brikety z dřevěných pilin, 
otrub, dřevní odpad, apod. 

Kotel dosahuje díky svému konstrukčnímu uspořádání běžnou provozní spalovací teplotu 1000-1200 °C .  
Po dokonalém počátečním rozhoření suchým palivem ( cca 18-20% rel. vlhkosti ), lze díky  dané hodnotě  
spalovací teploty použít i palivo s vyšší vlhkostí, a to při dodržení předepsaných imisních hodnot a účinnosti.

Tato bezkonkurenční vlastnost řadí kotel PYROTEL mezi špičkové výrobky ve své kategorii.

V případě montáže kotle v rámci Kotlíkové dotace je nutno doplnit topný systém  o akumulační  nádobu  
o min. objemu 55 l/ kW instalovaného  jmenovitého  tepelného  výkonu kotle , tj.15x 55 = min. objem nádoby  
825 l
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Technické údaje

• Kotel Pyrotel 15 je určen pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domků i bytových  
jednotek, dílen a obdobných objektů, dle normy ČSN EN 303-5. 

• Využívá technologie zplynování pevných paliv (pyrolýzy), čímž dochází k vysoké účinnosti spalování 
a tím ke značné úspoře paliva až o polovinu oproti klasickým kotlům na pevná paliva. 

• Kotlové těleso je vyrobeno z jakostní oceli tloušťky 5 mm. 

• Konstrukce kotle je řešena tak, aby žádná část svařence nebyla vystavena nízkoteplotní korozi, což 
zajišťuje vysokou životnost svařence. 

• Kotel je tvořen dvěma nad sebou umístěnými  komorami. Horní komora slouží jako zásobník paliva  
a vyvíječ dřevoplynu při standardním  spalování paliva, spodní  má funkci  spalovací komory s popelníkem 
(pro vlastní pyrolytické spalování). 
Mezi nimi je umístěn hořák ze žárově odolné oceli, kde po smíchání směsi vzniklého  dřevoplynu se  
vzduchem probíhá následné  odhořívání  plynu ve spodní komoře  (pyrolýza).

Jmenovitý tepelný výkon: 15kW (10-20kW)

Účinnost při JTV: 88 %

Rozsah tepelné regulace: 30 – 90°C

Minimální teplota vratné vody: 55°C

Minimální tah komína: 12 Pa

Doporučené palivo: dřevo, dřevní odpad, štěpka,  
piliny, biomasa

Ohřev: plamenem z odhořívajících plynů

Řízení kotle: plynulé

Doba hoření při plné nakládce: 6-12 h

Dimenze připojení kotle: 2 x G 6/4“

Dimenze připojení chladící smyčky: 2 x G 1/2“

Emisní třída kotle: 5. třída, Ekodesign

Váha: 242 kg

Rozměry kotle (výška x hloubka x šířka): 1150 x 650 x 540 mm

Objem násypky - horní komora: 73 litrů

Technická data

Distribuce v ČR:
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Thermo-fer s.r.o.
Horova 18a
Brno 616 00

Telefon: (+420) 513 034 394
Mobil: (+420) 730 517 254
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