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  Komfort i niezawodność
Zapłon, odpopielanie tacy palnika oraz transport 
pelletu drzewnego są automatyczne. Elektronicz-
ny regulator kotła z ergonomicznym programowa-
niem pozwala łatwo uzyskać pożądaną temperatu-
rę ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Łatwa instalacja
Kocioł Easypell nie wymaga poważnych prac insta-
lacyjnych, ani dużo miejsca w kotłowni. Kompakto-
we wymiary sprawiają, że na instalację wystarczy 
mniej niż 1 m2 powierzchni użytkowej, a w tym za-
warty jest automatyczny pojemnik do przechowy-
wania pelletu. Dzięki temu łatwo można wymienić 
stary kocioł na paliwo stałe lub gaz, bez wymiany 
grzejników czy systemu ogrzewania podłogowego.

Easypell działa tak samo, jak kocioł gazowy
Pellet, jako paliwo, podawany jest od dołu (podsuwo-
wo) na tacę palnika, przez napędzany silnikiem elek-
trycznym podajnik ślimakowy. W miejscu podawa-
nia paliwa następuje spalanie pierwotne, laminarne, 
spokojne bez unoszenia popiołu, natomiast w górnej 
części komory spalania poprzez dodatkowe otwo-
ry doprowadzane jest powietrze wtórne do spalania 
turbulentnego. Temperatura spalania nie przekracza 
1100°C, przez co unika się powstawaniu spieków i żuż-
la na palniku. Gorące spaliny przepływają następnie 
przez wymiennik ciepła, oddając energię wodzie kotło-
wej. Część spalin jest następnie zawracana do procesu 
spalania, a reszta jest odprowadzana przez dmuchawę 
do komina. Modulacja mocy kotła Easypell w zakre-
sie do 30% mocy znamionowej nie powoduje pogor-

szenia efektywności kotła. W przypadku braku zapo-
trzebowania na ciepło kocioł wyłącza się całkowicie.

Przegląd zalet
•	Półautomatyczny	system	oczyszczania
– stałe utrzymanie sprawności
– niższe zużycie paliwa
•	Automatyczne	odpopielanie	tacy	palnika
– zbędne czyszczenie ręczne
– nie wymaga dodatkowego silnika
– brak części ruchomych
•	Automatyczne	rozpalanie
– technologia sprawdzona w ponad 60 000 kotłów 
na całym świecie
– niskie zużycie prądu przy zapotrzebowaniu mocy 
zaledwie 250 W

•	Atestowane	zabezpieczenie	przeciwpożarowe
– sprawdzone, bezpieczne rozwiązanie
– stosowane w ponad 60 000 kotłów na całym świecie
– nie wymaga sensorów fotoelektrycznych
•	Podnoszenie	temperatury	powrotu	w	wyposaże-
niu seryjnym
– brak części ruchomych i sensorów

Automatyczny kocioł Easypell 20 kW to tanie, i efektywne 
rozwiązanie. Kocioł łączy wysoką wydajność i trwałość  
z prostotą konstrukcji. Dzięki temu jest niezawodny  
i bezpieczny oraz pozwala stworzyć prosty i wygodny  
w obsłudze system centralnego ogrzewania.

Kocioł Easypell
Viessmann – technika ogrzewania pelletem

System ECO. Efektywna kontrola i optymalizacja 
spalania poprzez czujnik temperatury płomienia 
i pomiar podciśnienia. Kontrola komory spalania 
czujnikiem temperatury w samej komorze umożliwia 
optymalne i szybkie dopasowywanie spalania do 
zmienych warunków, np. jakości paliwa

Palnik recyrkulacyjny systemu RCB zapewnia 
efektywne spalanie i jednocześnie nie wymaga 
stosowania sondy lambda

http://www.instalreporter.pl
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– brak wymogu stosowania zaworu 4-drogowego 
oraz pompy kotłowej
– niezawodna ochrona przed korozją
•	Automatyczne	rozpoznawanie	paliwa
– nie wymaga kalibracji
– proste i szybkie uruchomienie
– automatyczna adaptacja przy zmianie rodzaju pelletu
– stale optymalne spalanie
•	Wentylator	wyciągowy	spalin	z	regulacją	obrotów
– utrzymuje i kontroluje podciśnienie w komorze 
spalania
•	Gotowy	do	przyłączenia		

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl, infolinia serwisowa: 801 0 801 24
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Easypell 20 kW

1   Palnik recyrkulacyjny systemu RCB
2   Programowalny sterownik kotła 
3   Łatwy dostęp do czyszczenia i przeglądów
4   Kompaktowy regulator 

obiegów grzewczych
5   Komora spalania ze stali szlachetnej
6   Taca palnika
7   Półautomatyczne oczyszczanie kotła
8   Rozpalanie elektroniczne
9   Atestowane zabezpieczenie 

przeciwpożarowe 
10  Zintegrowane podnoszenia 

temperatury powrotu
11  System ECO
12  Pomiar podciśnienia
13  Zbiornik pelletu
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Przegląd zalet

  Półautomatyczny system oczyszczania 
– zbędne czyszczenie ręczne 
– stałe utrzymanie sprawności 
– niższe zużycie paliwa

  Automatyczne odpopielanie tacy palnika 
– zbędne czyszczenie ręczne 
– nie wymaga dodatkowego silnika 
– brak części ruchomych

  Automatyczne rozpalanie 
– technologia sprawdzona w ponad 60 000 
kotłów na całym świecie 
– niskie zużycie prądu przy 
zapotrzebowaniu mocy zaledwie 250 W

  Atestowane zabezpieczenie 
przeciwpożarowe 
– sprawdzone, bezpieczne rozwiązanie 
– stosowane w ponad 60 000 kotłów na 
całym świecie 
– nie wymaga sensorów fotoelektrycznych 

  Podnoszenie temperatury powrotu 
w wyposażeniu seryjnym 
– brak części ruchomych i sensorów 
– niezawodna ochrona przed korozją

  Automatyczne rozpoznawanie paliwa 
– nie wymaga kalibracji 
– proste i szybkie uruchomienie 
– automatyczna adaptacja przy zmianie 
rodzaju pelletu 
– stale optymalne spalanie

  Dmuchawa spalin z regulowanymi 
obrotami 
– uniemożliwia powstawanie nadciśnienia 
w komorze spalania

  Gotowy do przyłączenia

Moc znamionowa kotła 20 kW
Moc kotła przy obciążeniu 
początkowym 6 kW

Sprawność kotła przy obciążeniu 
znamionowym 93,6%

Sprawność kotła przy obciążeniu 
częściowym 92%

Szerokość całkowita/wysokość 
zbiornika pelletu 1206/1267 mm

Wymiary kotła wys./szer./gł. 1091/695/752 mm
Ciężar 320 kg
Pojemność zbiornika pelletu 125 kg
Średnica rury spalin 130 mm

Zespół IEO przygotował opinię do ustawy o odnawial-
nych źródłach energii. Opinia dotyczy tylko elementów 
uchwalonej ustawy (rozdziału 4. ustawy), w stosunku do 
których można przeprowadzić ilościowe analizy ekono-
miczne. Odnosi się generalnie do segmentu mikroinsta-
lacji (źródeł OZE o mocy elektrycznej do 40 kW), któ-
rych parametry systemu wsparcia zasadniczo znalazły 
się bezpośrednio w ustawie.
Zdaniem IEO w warunkach stworzonych przepisami 
ustawy o OZE, nie powinni inwestować prosumen-
ci indywidulani – gospodarstwa domowe. Inwesty-
cje tego typu, pod rządami uchwalonej ustawy o OZE 
są nieopłacalne i obarczone olbrzymim, niekontrolo-
wanym przez prosumenta ryzykiem. Jeżeli ekonomicz-
nie nie dopina się pojedyncza instalacja OZE, to nieste-
ty nie będzie dopinała się także inwestycja w systemie 
klastrowym, bo (bez dotacji, a te nie mają sensu w sys-
temie aukcyjnym) nie będzie generowała nadwyżki fi-
nansowej do podziału pomiędzy uczestników klastra. 
Można też dodać, że osoby o dużej wrażliwości ekolo-
gicznej powinny też przemyśleć swoje ew. decyzje in-
westycyjne motywowane innymi niż ekonomika wzglę-
dami. Oddawanie ustawowej (20-30%) nadwyżki energii 
(w praktyce może to być znacząco więcej) za darmo wę-
glowym koncernom energetycznym nie musi bowiem 
służyć nowym proekologicznym inwestycjom. IEO nie 
badał opłacalności budowy mikroinstalacji OZE tam, 
gdzie nie ma dostępu do sieci elektroenergetycznej lub 
tam gdzie przerwy w dostawach energii zmuszają do 
tego typu inwestycji.
Są też informacje pozytywne w sensie rachunku ekono-
micznego. IEO wskazał, że ustawa umożliwia opła-
calne ekonomiczne inwestycje w mikroinstalacje 
realizowane w formule „prosumenta biznesowego” 
(tu na szczęście ustawa wykluczyła firmy pokrywające  
z OZE potrzeby energetyczne wynikające z własnej pod-

stawowej działalności z definicji „prosumenta”) przez 
przedsiębiorstwa korzystające z najdroższych taryf 
„C”. Ustawodawca nie zlikwidował całkowicie przepisu 
uchwalonego 20 lutego 2015 roku i w nieco zmienionej 
formie wejdzie od lipca w życie. Jest zatem szczelina, 
jeszcze niewielki, ale atrakcyjny obszar do inwesty-
cji mających prawdziwy sens ekonomiczny. 
Uchwalona ustawa wiele dobrego może zrobić dla OZE 
poprzez jej wpływ na wzrost cen energii. IEO twierdzi co 
prawda, że ten wpływ może być w praktyce iluzoryczny 
dla gospodarstw domowych korzystających z taryf „G”, 
z uwagi na trwały trend do wzrostu cen energii poprzez 
wzrost składnika stałego w taryfach. Taki trend powodu-
je, że z czasem, czym bardziej prosument oszczędzać bę-
dzie na zużyciu energii, tym mniej zyska finansowo, czy-
li tym więcej straci na inwestycji. Wprowadzana już od  
1 lipca tzw. „Opłata OZE” działać będzie stymulująco na 
autoproducenckie inwestycje w OZE oraz na całą energe-
tykę przemysłową, bo będzie zależała od zużycia energii, 
a przewidywana znacząca skala współspalania biomasy  
z węglem już wkrótce (współspalanie może bardzo szyb-
ko wygenerować koszty, nawet jeżeli nie służy to jeszcze 
realizacji celu OZE na 2020 roku) może znacząco podnieść 
jej wartość początkową („jedynie” 2,5 zł/MWh). General-
nie, planowane nowe kapitałochłonne inwestycje w blo-
ki węglowe, w Kaskadę Dolnej Wisły i być może w bloki 
jądrowe, będą przenoszone głównie w taryfach dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw i poprawią warunki inwe-
stowania w OZE. Korzystnie na wszelkie inwestycje pro-
sumenckie wpłynie też wdrożenie zapowiadanego rynku 
mocy. Jest przestrzeń do inwestowania w OZE całkowicie 
poza uchwalonymi przepisami ustawy o OZE. Nie korzy-
stając z przepisów ustawy o OZE można bez ograniczeń 
w zakresie pomocy publicznej określonej w artykule 39 
ustawy, korzystać z instrumentów dotacyjnych.
Pełna opinia pod tym linkiem.

IEO: inwestycje w mikroinstalacje OZE opłacalne 
tylko dla przedsiębiorców

http://www.instalreporter.pl
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