KOTLI IN KAMINSKE
PEČI NA PELETE
BIODOM
Napredna BioLogic tehnologija
za največjo učinkovitost
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BIODOM
IQ1
Primeren za nadgradnjo obstoječih kotlov na pelete
Biodom, nameščenih na terenu in opremljenih
s krmilniki Lucifire ter nadgradnjo novimi kotlov
in kaminskih peči na pelete Biodom direktno v
proizvodnji.

Glavni sestavni deli:
• 8” LCD tablični računalnik na dotik z vgrajenim
sistemom Windows 10
• Zunanji senzor
• Senzor pretoka
• Nosilec za tablični računalnik LCD
• Možne dodatne komponente: sobni termostat
(za HCSA - samoprilagoditev ogrevalne krivulje)

Nadzira:

Biodom IQ1 – napredna regulacija

• 1 ogrevalni krog (vključen senzor): izbirate lahko med
20 ogrevalnimi krivuljami (za talno, radiatorsko in
zidno ogrevanje), krmili tudi mešalni ventil
• TSV nadzor - topla sanitarna voda (s kapilarnim
termostatom na kotlu)

Prednosti:
• LCD tablični računalnik na dotik kot nadgradnja obstoječega krmilnika Lucifer
• Regulacija ogrevalne krivulje s senzorjem zunanje temperature (vključeno v kompletu)
• Samoprilagoditev krivulje ogrevanja (HCSA) - z vgradnjo sobnega termostata (kot je Biodom
ROKO - ni v kompletu)
• Takojšnja namestitev programske opreme
• Wifi - oddaljena posodobitev programske opreme
• Možnost oddaljenega zagona
• Wifi - oddaljeni dostop in nadzor (kupec, tehnik, ...)
• Večjezična platforma (prilagodljiva kateremu koli jeziku)
• Zgodovina vseh pomembnih podatkov (temperature in drugo)
• Biodom Cloud
• IQ1 lahko enostavno priključite na kateri koli obstoječi peletni kotel ali kaminsko peč Biodom na
terenu, opremljena mora biti s krmilnikom Lucifire. Preprosto namestite namestitveni nosilec, ki je
bil posebej razvit za kotle in peči Biodom in LCD tablični računalnik povežite s priloženim kablom.
Povežite se z omrežjem Wi-Fi in sistem je pripravljen za uporabo.
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BIODOM
IQ2
Primeren za nove instalacije kotlov na pelete
(omogoča napredno krmiljenje) in nove hibridne
instalacije (v povezavi s toplotno črpalko Biodom
BioBlock).

Glavni sestavni deli:
• 8” LCD tablični računalnik na dotik z Wifi anteno
• Napredni krmilnik MUSO
• Glavna električna varovalka in stikalo
• Električne varovalke
• Senzorji (3 NTC in 2 PT 1000)
• Zunanji temperaturni senzor
• Senzorji ogrevalnega kroga

Nadzira:

Biodom IQ2 – napredna regulacija

• Ogrevanje in hlajenje ter sanitarna voda
• 3 ogrevalni krog (vključeni so senzorji)
• Kotel (lahko kontrolira katerikoli vir ogrevanja – plin, olje, drva, ...)
• TSV - bojler za sanitarno vodo
• Zalogovnik
• Sončni kolektorji za ogrevanje sanitarne vode
• Toplotna črpalka BioBlock 6,9,12 M - hibridna namestitev

Prednosti:
• LCD tablični računalnik na dotik z vgrajeno Wifi anteno
• Regulacija ogrevalne krivulje s senzorjem zunanje temperature
(vključeno v kompletu)
• Samoprilagoditev krivulje ogrevanja (HCSA) - z vgradnjo
sobnega termostata (kot je Biodom ROKO - ni v kompletu)
• Takojšnja namestitev programske opreme
• Wifi - oddaljena posodobitev programske opreme
• Možnost oddaljenega zagona
• Wifi - oddaljeni dostop in nadzor (kupec, tehnik, ...)
• Večjezična platforma (prilagodljiva kateremu koli jeziku)
• Zgodovina vseh pomembnih podatkov (temperature in drugo)
• Biodom Cloud
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KOTLI NA PELETE
BIODOM
Pameten kotel,
ki skrbi za vas.
Biodom 27 že vrsto let razvija ogrevalne naprave, ki zagotavljajo nizke
stroške ogrevanja, zanesljivost in vedno topel dom, brez kompromisov glede
udobja.
Sodoben dizajn, nova tehnologija BioLogic, preprosto vzdrževanje,
zanesljivost in letni prihranek stroškov ogrevanja so argumenti, ki vas bodo
prepričali, da so kotli in kamninske peči na pelete Biodom prava rešitev za
ogrevanje vašega doma.
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LASTNOSTI
BIOMASE
Okolju prijazno
ogrevanje
V zadnjih letih se ukvarjamo z vprašanjem,
kako doseči energetsko učinkovitost in
zmanjšati onesnaževanje okolja in ogrevanje
ozračja zaradi toplogrednih plinov.
Glavni izziv, s katerim se soočamo, ni le
učinkovita poraba energije, temveč tudi
način njenega pridobivanja in uporabe.
Zaradi številnih prednosti je bil les prepoznan
kot gorivo prihodnosti.
Je obnovljiv vir energije in okolju sprejemljiv
način ogrevanja, ki zmanjšuje emisije CO2.

Polena

Lesni sekanci

Polena so najstarejše in najpreprostejše
gorivo za ogrevanje. Les se razreže
na manjše kose, pripravljene za
zgorevanje, na voljo v velikostih 250,
330 ali 500 mm. Les je treba pravilno
shraniti, da se pred uporabo pravilno
izsuši. Njegova vlažnost ne sme
presegati 20%. Da bi izpolnili to merilo,
se mora les sušiti vsaj dve leti. Kalorična
vrednost je odvisna od vrste lesa.

Lesni sekanci so okolju prijazno gorivo.
Gre za do 100 mm dolge obdelane
delce lesa, narejene iz majhnih
koščkov lesa, lesa slabe kakovosti
in ostankov lesa. So poceni gorivo
na lesni osnovi, pri katerem ni treba
posekati dreves, ker so v bistvu ostanki
sečnje ali obdelave lesa. Kakovost
in energijska vrednost sta odvisni od
uporabljene vrste lesa.

Lesni peleti
Peleti so sodobno gorivo na
osnovi lesa, ki z nizko vsebnostjo
ostankov pepela in vlage doseže
visoko kalorično vrednost. Peleti so
valjasti stisnjeni lesni delci iz suhega
nepredelanega lesenega ostanka,
stisnjeni pod pritiskom. Za izboljšanje
njihove mehanske trdnosti so dodana
naravna vezivna sredstva. Dolgi so od
10 do 50 mm in imajo premer od 4 do
10 mm.
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OGREVANJE Z LESNIMI PELETI

ECO

Okolju čist material z visoko kalorično
vrednostjo
Zeleno in ekološko
ogrevanje

Visoka učinkovitost,
majhna količina
pepela

Poceni in
razpoložljiva
surovina

Peleti so okolju prijazno gorivo.
Kadar se uporabljajo v energetsko
učinkovitih kotlih in kaminskih pečeh,
zmanjšajo emisije toplogrednih plinov
in škodljivih snovi.

Energijska vrednost peletov je odvisna
od vrste drevesa, vsebnosti vode
in stopnje ohranjenosti lesa. Če se
uporabljajo visokokakovostni peleti
(ki vsebujejo manj kot 10% vode), je
stopnja izkoriščenosti energije 4,7 do
5,5 MWh / tono.

Les je bogata naravna surovina, saj
odstotek gozdov narašča. Zaradi vse
večje konkurence med dobavitelji in
obnovljivosti vira, ostaja cena peletov
razmeroma nizka in stabilna.

Glavna ekološka prednost peletov v
primerjavi s fosilnimi gorivi je, da peleti
ne ustvarjajo dodatnega CO2. Ker so
narejeni iz čiste žagovine in sekancev,
se pri njihovem gorenju sprosti le
količina ogljikovega dioksida, ki so
jo drevesa absorbirala med rastjo in
toliko, kolikor bi nastala, če bi zgnila
v gozdu. Ko fosilna goriva izgorijo, se
sprosti ogljikov dioksid, ki bi sicer ostal
ujet pod zemljo, kar poveča emisije
toplogrednih plinov.

Vedno toplo, brez
veliko dodatnega
dela in umazanije

Kalorična vrednost in vlažnost nam
povesta, koliko energije bomo dobili
iz peletov. Večja je kurilna vrednost in
nižja je vlažnost, večja je ogrevalna
vrednost. Pomembno je, da uporabite
pelete z do 1% vsebnosti pepela, da
optimizirate uporabo in dosežete več
toplote z minimalnimi ostanki pepela.

Olajšajte svoj družinski proračun
in prihranite denar! V primerjavi
s kurilnim oljem peleti zmanjšajo
stroške ogrevanja za 50%. Cene
nafte, zemeljskega plina in električne
energije nenehno naraščajo, zato je
ogrevanje s peleti pametna in varna
izbira za prihodnost.

Z avtomatskim hranjenjem bo ogrevanje vaše hiše brezskrbno in preprosto. Dobite
lahko dnevne, tedenske ali sezonske rezervoarje za shranjevanje peletov. Ni treba
skrbeti, ali bo ogenj ugasnil in vas bo zeblo.
Ogrevanje s peleti je popolnoma avtomatizirano, saj se gorivo dodaja s pomočjo
posebnega dovodnega sistema, s samodejnim vžigom peletov.
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PREDNOSTI
kotlov in kaminskih peči Biodom
EU
quality

90 %

Hermetično
zaprt kamin

Evropska
kakovost

Visoko
učinkovit
sistem

Tiho
delovanje

Uporabniku
prijazen
krmilnik

Pretok zraka je
mogoč samo skozi
namensko odprtino
in nikjer drugje. To
omogoča optimalen
nadzor s tehnologijo
BioLogic.

Konstantni razvoj
ogrevalnih naprav,
s skrbjo za vaše
zdravje in čisto
okolje.

Ekonomičen
koncept delovanja
bo zagotovil stalno
učinkovitost ne
glede na delovno
moč in potrebe
posameznega
objekta.

Delovanje peči je
skoraj popolnoma
tiho in ne moti
uporabnika.

Preprost zaslon
omogoča hitro,
jasno in udobno
upravljanje peletnih
kotlov in kaminskih
peči.

NAJSODOBNEJŠA
BIOLOGIC
TEHNOLOGIJA
tehnologija prihodnosti za
največjo učinkovitost
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Samodejna nastavitev
BioLogic je najsodobnejša tehnologija za nadzor naprav
za ogrevanje na pelete. Njegova inovativna prednost je
samodejna prilagoditev parametrov zunanjim dejavnikom
(gostota zraka, prepih dimnika, kakovost peletov ...), tako
da zgorevanje vedno poteka v optimalnih in nadzorovanih
pogojih.

V nasprotju s klasičnimi kurilnimi napravami, ki delujejo
v skladu s prednastavljenimi parametri, grelne naprave
z najsodobnejšo integrirano regulacijo BioLogic zaznajo
spremembe in se jim samodejno prilagodijo, kar omogoča
optimalno učinkovitost in vedno optimalno zgorevanje
peletov.

Nadzorni sistem BioLogic zazna:
Vhodni zrak za
zgorevanje in
gostoto zraka

Vlek
dimnika

Kakovost peletov
glede na kurilno
vrednost, vlažnost
in dolžino

Prenos toplote
iz dimnih plinov
v vodni medij v
kotlu

Delovanje
gorilnika

omogoča velik
prihranek goriva
in zmanjšuje
emisije

Zaradi stalne samodejne regulacije ne more priti do nepravilnosti, zato sta delovanje in stopnja izkoristka goriva vedno
optimalna. Najsodobnejša tehnologija omogoča zelo učinkovito zgorevanje z najvišjo stopnjo izkoriščenosti in najnižjimi
emisijami v ozračje.

LOGIJA
NO
D
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R
V
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T
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Klasične nadzorne naprave delujejo s fiksnimi parametri, medtem ko sistem BioLogic
samodejno uravnava parametre in zagotavlja optimalno delovanje. To pomeni, da ko
se spremenijo pogoji, kot sta kakovost in kurilna vrednost pelet ali se zaradi nihanja tlaka
spremeni vlek dimnika, stopnja izkoristka ne pade.

Zgorevanje s fiksnimi
parametri.

BioLogic omogoča prilagoditve, medtem ko se lahko pri klasičnih krmilnih napravah stopnja
učinkovitosti zmanjša za več kot 10%.
Regulacijski sistem BioLogic zagotavlja zaznavanje vhodnega zraka za zgorevanje,
zaznavanje gostote zraka, zaznavanje vleka dimnika, zaznavanje kakovosti peletov glede
na kalorično vrednost, vlažnost in dolžino pelet, zaznavanje prenosa toplote iz dimnih plinov
v vodo v ogrevanju naprava in zaznavanje delovanja gorilnika.
Zaradi stalne samodejne regulacije ne more priti do nepravilnosti, zato sta delovanje in
izkoristek ogrevalne naprave vedno optimalna.

Grafika prikazuje porabo in prihranke s pomočjo
tehnologije BioLogic v primerjavi s tehnologijo fiksnih
parametrov (TFP).

Zgorevanje s
tehnologijo BioLogic.
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10
OGREVALNIH
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46
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ton

BioLogic
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BioLogic

Izračun je informativne narave, narejen je za 10 ogrevalnih sezon
za objekt z letno porabo 2.250 l kurilnega olja ali 20 MWh toplote s
povprečno ceno peletov 250 € / tono.

€

Kotli in peči s tehnologijo BioLogic ne zahtevajo letnih servisov in
omogočajo med 10 in 40 % prihranka pri porabi peletov za enako
količino ogrevalne energije.

2.100 €
v 10 sezonah
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Prihodnost
ogrevanja
Kotli na pelete so varčni, imajo dolgo
življenjsko dobo, ne potrebujejo veliko
vzdrževanja in ustvarjajo minimalne emisije
škodljivih snovi v okolje. Kotli na pelete
imajo vgrajeno najsodobnejšo tehnologijo
od vseh kotlov na lesno biomaso. Z
vlaganjem v ogrevanje na pelete ne boste
samo prihranili prostora in razbremenili
družinskega proračuna, temveč prispevali
tudi k boljšemu in čistejšemu okolju.

Manj prostora,
več toplote

Izberite kotel, ki
ustreza vašim
potrebam

Več
funkcionalnosti

Biodom 27 že vrsto let zagotavlja nizke
stroške ogrevanja, zanesljivost in vedno
topel dom, brez kompromisov glede
udobja.

Pri določanju potreb po ogrevanju sta
ključnega pomena ogrevalna površina
in način gradnje. Kotli na pelete so
zaradi širokega razpona moči primerni
tako za družino ali nizkoenergijsko hišo
kot za urbana naselja, ker je oskrba s
toploto zelo podobna kurilnemu olju.

Sodobna programska oprema
omogoča nastavitve in regulacijo v
skladu z vašimi željami in potrebami.
Zaradi samodejnega vžiga in
programabilnih nastavitev ure za cel
teden bo ogrevanje vašega doma
vedno prijetno.

www.biodom27.si
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Samočistilni kotel na pelete s tehnologijo Biologic.
Kotel na pelete Biodom 54 A ima vgrajen avtomatski
sistem za čiščenje gorilnika, pa tudi avtomatski sistem
za čiščenje izmenjevalnika toplote. Po vsakem izklopu
naprave se kotel sam očisti. Ima tudi zaslon na dotik,
ki omogoča enostaven dostop do delovanja Biodom
54 A. Ročno čiščenje je priporočljivo po 2-2,5 tonah
peletov.

N JE
ČE

Tehnične lastnosti
Hermetično zaprto kurišče
Ogrevalna površina: 120 - 800 m2
Toplotna moč: 51,6 kW (13,4 - 51,6 kW)
Stopnja učinkovitosti: nad 90%
Odvod dimnih plinov: Ø 100 mm
Prostornina vode: 156 l
Napajanje: 220-230 V / 50 Hz

Zaloga peletov: 200 kg
Poraba peletov na uro (min.): 3,0 kg / h
Poraba peletov na uro (največ): 11,7 kg / h
Mere (V x Š x G): 165 x 139 x 75 cm
Teža: 570 kg
Ventilator za odvod dimnih plinov
Ventilator za dovod zraka

Hidraulična kretnica
Varnostni ventil
Obtočna črpalka
Razred kotla: 5
Največja dolžina pelet: 30 mm

LCD tablični
računalnik z
zaslonom na dotik

Biodom IQ1 – napredna regulacija
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Avtomatski samočistilni kotel na pelete
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Biodom 54 A

D

AVTOMATSKI SAMOČISTILNI
KOTEL NA PELETE

V
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Samočistilni kotel na pelete Biodom 27A s tehnologijo
Biologic. Kotel na pelete Biodom 27 A ima avtomatski
sistem za čiščenje gorilnika, pa tudi avtomatski sistem za
čiščenje izmenjevalnika toplote. Po vsakem gašenju se
kotel sam očisti. Ima tudi zaslon na dotik, ki omogoča
enostaven dostop do upravljanja Biodom 27 A. Ročno
čiščenje je priporočljivo po 2-2,5 toni peletov.

N JE
ČE

Tehnične lastnosti
Hermetično zaprto kurišče
Ogrevalna površina: 80 - 400 m2
Toplotna moč: 26,9 kW (7,8 - 26,9 kW)
Stopnja učinkovitosti: nad 90%
Odvod dimnih plinov: Ø 80 mm
Prostornina vode: 72 l
Napajanje: 220-230 V / 50 Hz

Zaloga peletov: 180 kg
Poraba peletov na uro (min.): 1,8 kg / h
Poraba peletov na uro (največ): 6,2 kg / h
Mere (V x Š x G): 143 x 91 x 65 cm
Teža: 271 kg
Ventilator za odvod dimnih plinov
Ventilator za dovod zraka

Hidraulična kretnica
Varnostni ventil
Obtočna črpalka
Razred kotla: 5
Največja dolžina pelet: 30 mm

LCD tablični
računalnik z
zaslonom na dotik

Biodom IQ2 – napredna regulacija
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Biodom 27 A
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AVTOMATSKI SAMOČISTILNI
KOTEL NA PELETE

Biodom 27c5

Biodom 21

kotel na pelete

kotel na pelete

Dolgoletne izkušnje, razvoj, preizkušanje in predanost
na področju ogrevalnih sistemov na biomaso so
nas pripeljale do nastanka kotla na pelete Biodom
27C5. Gre za sistem popolnega zgorevanja lesne
biomase, vključno s samodejnim vžigom in dovajanjem
peletov. Kotel se s svojo Biologic tehnologijo prilagaja
razmeram v realnem času in s tem zagotavlja
optimalno zgorevanje in največjo učinkovitost.

Biodom 21 je manjša različica kotla Biodom 27C5,
prilagojena trgu energetsko učinkovitih hiš, kjer ni
potrebe po visoki toplotni moči. Zahvaljujoč hranilniku
toplotne energije lahko kotel Biodom 21 ogreva tudi
klasične hiše do 300 m2 ali stavbe, ki so v preteklosti
porabile kar 4000 l kurilnega olja.

Tehnične lastnosti

Hermetično zaprto kurišče
Ogrevalna površina: 80-450 m2
Toplotna moč: 30,8 (8,6-30,8) kW
Stopnja učinkovitosti: nad 92%
Odvod dimnih plinov: Ø 80 mm
Prostornina vode: 74 l
Napajanje: 220-230 V / 50 Hz
Zaloga peletov: 180 kg
Poraba peletov na uro (min.): 1,9 kg / h
Poraba peletov na uro (največ): 6,8 kg / h
Mere (V x Š x G): 140 x 91 x 66 cm
Teža: 240 kg
Ventilator za odvod dimnih plinov
Ventilator za dovod zraka
Hidraulična kretnica
Varnostni ventil
Obtočna črpalka
Razred kotla: 5
Največja dolžina pelet: 30 mm

Hermetično zaprto kurišče
Ogrevalna površina: 60 - 300 m2
Toplotna moč: 23 (6,06-22,7) kW
Stopnja učinkovitostii: nad 92%
Odvod dimnih plinov: Ø 80 mm
Prostornina vode: 61 l
Napajanje: 220-230 V / 50 Hz
Zaloga peletov: 150 kg
Poraba peletov na uro (min.): 1,0 kg / h
Poraba peletov na uro (največ): 6,0 kg / h
Mere (V x Š x G): 136 x 66 x 72 cm
Teža: 215 kg
Ventilator za odvod dimnih plinov
Ventilator za dovod zraka
Hidraulična kretnica – ni vključena v aparat, VENTILATO
H
R
VE
dobava ob naročilu
Varnostni ventil
Obtočna črpalka
Razred kotla: 5
D
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Dobavljiv je tudi kotel Biodom
C15 + z dodatnim rezervoarjem
za pelete 75 kg (skupaj 140 kg).
Dobavljiv je tudi sam rezervoar pri
že vgrajenih kotlih Biodom C15.

LOGIJA

NO
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T

Hermetično zaprto kurišče
Ogrevalna površina 50 - 200 m2
Toplotna moč: 17 kW (5 - 17 Kw)
Stopnja učinkovitositi: nad 94%
Odvod dimnih plinov: Ø 80 mm
Količina vode: 42 l
Napajanje: 220-230 V / 50 Hz
Zaloga peletov: 55 kg
Poraba peletov na uro (min.): 1,4 kg / h
Poraba peletov na uro (največ): 6,0 kg / h
Mere (V x Š x G): 120 x 56 x 80 cm
Teža: 220 kg
Ventilator za odvod dimnih plinov
Ventilator za dovod zraka
Varnostni ventil
Obtočna črpalka
Razred kotla: 5

ENTILATO
R

V

Tehnične lastnosti

HV
VE

JE

Biodom C15 je sistem popolnega zgorevanja lesne
biomase, vključno s samodejnim vžigom in dovajanjem
peletov. Biologic predstavlja korak k večji učinkovitosti,
prihrankom pri stroških energije in pomaga varovati
okolje z majhnimi emisijami dimnih plinov. Biodom C15
je s svojo sodobno zasnovo primeren tako za vašo
kotlovnico kot tudi za vašo dnevno sobo.

D

kotel na pelete

www.biodom27.si
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PEČI NA PELETE
z vodnim
izmenjevalcem

Najsodobnejši vir
ogrevanja velikih
prostorov
Kaminske peči na pelete z vodnim
izmenjevalcem so pomemben vir ogrevanja
vašega doma in tople sanitarne vode. Gre
za sodobno napravo, ki združuje prednosti
prednosti kaminske peči in sodobne
tehnologije. Združujejo toploto, praktičnost,
čistočo ter ugodno ceno.

Ogrevajte celoten
dom in vodo za
gospodinjstvo

Zmogljiva kaminska peč ne bo ogrevala
samo prostora, v katerem stoji, temveč
tudi celotno stanovanje. Ogenj v
toplovodni peči ogreva vodo, zbrano
v zbiralniku, ki se kasneje prečrpa
skozi ogrevalni sistem (radiatorji, talno
ogrevanje, kotel …) in ogreva vaš dom.

Pomožni ali glavni
vir energije

Upravljanje preko
zaslona

Lahko je pomožni vir kot dodatek
primarnemu viru ogrevanja ali pa
njegovo moč uporabite kot glavni
vir ogrevanja vseh vrst hiš. Za svoje
delovanje potrebuje ustrezen dimnik,
dovod zraka in napajanje.

Njegova sodobna programska oprema
omogoča preprosto upravljanje s toplo
vodo. Izbirate lahko na zaslonu na
štedilniku.
Z avtomatskim vžigom in nastavitvami
tedenskega režima bo ogrevanje
vašega doma vedno prijetno. Biodom
toplovodne kaminske peči so dobavljive
tudi z napredno regulacijo IQ1
(glej stran 2.)

KOTLI IN KAMINSKE PEČI NA PELETE BIODOM 17
www.biodom27.si

Biodom H2O
toplovodna kaminska peč

Hermetično zaprto kurišče
Ogrevalna površina: 60-180 m2
Toplotna moč: 18,3 (5,6-18,3) kW
Stopnja učinkovitosti: 94%
Odvod dimnih plinov: Ø 80 mm
Dovod zraka: Ø 60 mm
Količina vode: 36 l
Napajanje: 220-230 V / 50 Hz
Zaloga peletov: 45 kg
Poraba peletov na uro (min.): 1,2 kg / h
Poraba peletov na uro (največ): 5,6 kg / h
Mere (V x Š x G): 119 x 57 x 60 cm
Teža: 215 kg
Obtočna črpalka
Ekspanzijska posoda
Ventilator za odvod dimnih plinov
Ventilator za dovod zraka
Varnostni ventil
Največja dolžina pelet: 30 mm

LOGIJA
NO
D
EH

T

Tehnične lastnosti

HV
VE

ENTILATO
R
V
JE

Biodom H20 je prva toplovodna kaminska peč
pelete, ki uporablja inovativno tehnologijo Biologic,
ki uporabniku ponuja številne prednosti. Biologic
predstavlja korak k večji učinkovitosti, prihrankom pri
stroških energije in pomaga varovati okolje z majhnimi
emisijami. Njegova sodobna oblika, odlična združljivost
in nizka poraba pelet so le nekateri razlogi, da Biodom
H20 postane prava izbira za vaš dom.

Toplozračna kaminska
peč na pelete
Hanuma 11 ION
Prva toplozračna kaminska peč na
lesne pelete BIODOM
Biodom Hanuma 11 ION je sistem popolnega zgorevanja lesne biomase,
vključno s samodejnim vžigom in dovajanjem peletov. Biologic predstavlja
korak k večji učinkovitosti, prihrankom pri stroških energije in pomaga
zaščititi okolje z majhnimi emisijami. Njegova sodobna oblika, odlična
združljivost in nizka poraba pelet so le eden od razlogov, da je Biodom
Hanuma 11 ION prava izbira za vaš dom.

Tehnične lastnosti
Hermetično zaprto kurišče
Ogrevalna površina: 20-100 m2
Toplotna moč: 3,37 - 9,52 kW
Stopnja učinkovitosti: višja od 91%
Odvod dimnih plinov: Ø 80 mm
Napajanje: 230 V / 50 Hz
Zaloga peletov: 20 kg
Poraba peletov na uro (min.): 0,76 kg / h
Poraba peletov na uro (največ): 2,29kg / h
Mere (V x Š x G): 106 x 57 x 50 cm
Teža: 98 kg

Biodom Hanuma 11 ION je edina toplozračna peč na pelete s tehnologijo Biologic na trgu. Hermetično zaprta Hanuma 11 ION
samodejno prepozna kakovost pelet in zagotovi optimalne pogoje gorenja peletov. Zahvaljujoč Biologic tehnologiji Hanuma
11 ION neprekinjeno prilagaja vse operativne parametre. Prepoznava kakovost peletov in ureja optimalen dovod peletov in
zraka za zgorevanje ob upoštevanju trenutnega dimniškega vleka. S sposobnostjo prepoznavanja kakovosti pelet zmanjšuje
funkcionalne težave, ki so posledica slabe kakovosti peletov. Poleg optimiziranega zgorevanja tehnologija Biologic zagotavlja veliko
lažje in redkejše vzdrževanje, saj povečuje zanesljivost delovanja. Vključena funkcija tedenskega programiranja vam omogoča
programiranje samodejnega delovanja peči za ves teden. Biologic predstavlja korak k večji učinkovitosti, prihrankom pri stroških
energije in pomaga zaščititi okolje z majhnimi emisijami. Hanuma 11 ION je preprosta, majhna in enostavna za vzdrževanje.
Integrirani rezervoar lahko sprejme 20 kg peletov in ga je enostavno napolniti. Sodoben dizajn, nova tehnologija Biologic, enostavno
vzdrževanje, udobje, ki ga zagotavlja velik rezervoar za pelete, zanesljivost in prihranek pri letnih stroških ogrevanja so argumenti,
zaradi katerih je Biodom Hanuma 11 ION prava izbira za ogrevanja vašega stanovanje ali hiše.

IONIZA
TO

www.biodom27.si
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Ionizator
zmanjšuje prisotnost majhnih delcev v zraku, kot so prah, cvetni prah in dim.

VOC

VOC

VOC
VOC

LEGENDA:
O2
Klice / bakterije
VOC

VOC
Ioni

1. Dohodni onesnaženi zrak

2. Potek ionizacije

Toplozračna
kaminska peč na
pelete Hanuma 11
Peč na pelete
Biodom Hanuma 11 je sistem popolnega zgorevanja lesne
biomase, vključno s samodejnim vžigom in dovajanjem peletov.
Biologic predstavlja korak k večji učinkovitosti, prihrankom pri
stroških energije in pomaga zaščititi okolje z majhnimi emisijami.
Njegova sodobna oblika, odlična združljivost in nizka poraba
pelet so le eden od razlogov, da je Biodom Hanuma 11 prava
izbira za vaš dom.

Tehnične
lastnosti
Hermetično zaprto kurišče
Ogrevalna površina: 20-100 m2
Toplotna moč: 3,37 (3,37-9,52) kW
Stopnja učinkovitosti: 91%
Odvod dimnih plinov: Ø 80 mm
Dovod zraka: Ø 60 mm
Napajanje: 220-230 V / 50 Hz
Zaloga peletov: 16 kg
Poraba peletov na uro (min.):
0,76 kg / h
Poraba peletov na uro
(največ): 2,29kg / h
Mere (V x Š x G): 100 x 53 x 54 cm
Teža: 98 kg

3. Aktiviran kisik

4. A
 ktivirani kisik nevtralizira
VOC mikrobe in bakterije

www.biodom27.si
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Okolju prijazno ogrevanje
Kotli na pelete smo začeli razvijati leta 1999, lastno serijsko proizvodnjo in
prodajo pa začeli leta 2004. Začeli smo na slovenskem trgu in se leta 2005
začeli uspešno širiti v tujino.
Trenutno izvozimo približno 90% naše proizvodnje. S pravilnim pristopom
in urejeno organizacijo lahko nenehno dosegamo odlične rezultate kljub
spremembam na trgu.
Na prihodnost gledamo z optimizmom in občutkom, da lahko dosežemo
vsak cilj, ki smo si ga zastavili. Ali pa jih lahko celo presežemo.
Vso svojo energijo usmerimo v razvoj kurilnih naprav na biomaso, v
zadnjem letu smo v naš proizvidni program vključili tudi toplotne črpalke
Biodom BioBlock. Naše poslanstvo temelji na vrednosti človeških virov
in uporabnosti zelene energije, zahvaljujoč kateri zmanjšujemo mesečne
račune za ogrevanje. Naša vizija je postati eno vodilnih podjetij na
mednarodnem trgu ogrevalnih rešitev.

www.biodom27.si

NAŠA
ZGODOVINA

BIODOM 27 d.o.o.
OIC Hrpelje 4a
6240 Kozina, Slovenija
Tel.: +386 5 6801456
Fax: +386 82051087
Spletna stran: www.biodom27.si
E-pošta: info@biodom27.si

Tehnični podatki so zgolj informativne narave. Slike v brošuri se lahko razlikujejo od dejanskih naprav.
Podjetje Biodom 27 d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb programa. Opravičujemo se za morebitne napake v brošuri.

