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Zakres mocy oferowanych kotłów zadowoli każ-
dego użytkownika. Najmniejsze jednostki rozpoczy-
nają się od 8 kW zapotrzebowania na ciepło w bu-
dynku, a kończą na 600 kW, co daje praktycznie 
nieograniczone możliwości inwestycyjne. W przy-
padku inwestycji powyżej 600 kW możemy tworzyć 
instalacje kaskadowe zbudowane z kilku jednostek. 
Systemy podawania pelletu z zewnętrznych zbiorni-
ków realizowane są za pomocą podajników pneu-
matycznych lub ślimakowych.

Co wyróżnia te produkty? Przede wszystkim wy-
mienniki o bardzo wysokiej sprawności. Wszystkie 
kotły oparte są na okrągłej konstrukcji z wymienni-
kami płomieniówkowymi. Dzięki takiej budowie we-
wnątrz płomieniówek mogą pracować czyszczaki 
(turbulatory). Spełniają one dwie funkcje – spowal-
niają przepływ spalin oraz czyszczą rury wewnętrz-
ne wymiennika, zrzucając popiół bezpośrednio do 

popielnika. Takie rozwiązanie obniża temperaturę 
spalin oraz zwiększa sprawność urządzenia. Zróż-
nicowana gama urządzeń grzewczych Viteco, mno-
gość jednostek, systemów podawania oraz rodzajów 
paliwa idealnie wpisują się politykę poprawy jakości 
spalania oraz obniżenie emisyjności urządzeń grzew-
czych na rynku polskim.

W ofercie Viteco znajdują się następujące 
jednostki kotłowe:
•	EG	PELLET,	od	10	do	60	kW,	ze	zintegrowanymi	za-
sobnikami	peletu	od	170	do	350	l;
•	EG	PELLET	MINI,	od	16	do	45	kW,	z	wolnostojącymi	
zasobnikami	peletu	od	300	do	1100	l;
•	EG	PELLET	MINI	COMPACT,	od	16	do	24	kW,	ze	zin-
tegrowanymi	zasobnikami	peletu	od	164	do	188	l;
•	EG	PELLET	MICRO,	od	8	do	12	kW,	ze	zintegrowany-
mi	zasobnikami	peletu	80	l;
•	EG	MULTIFUEL,	od	17	do	600	kW,	ze	ślimakowymi	
podajnikami	zrębki	drzewnej	lub	peletu;

•	EG	MULTIFUEL	PELLET,	od	80	do	600	kW,	z	wolno-
stojącymi	zasobnikami	peletu	1000	l;
•	EG	PELLET	AIRMA	X	PLUS	(kotły	nadmuchowe	–	na-
grzewnice),	od	25	do	60	kW,	ze	zintegrowanymi	za-
sobnikami	peletu	170	l;
•	NOWOŚĆ:	EG	PELLET	EVO,	od	10	do	60	kW,	ze	zinte-
growanymi	zasobnikami	peletu	od	228	do	368	l.

Kotły marki Viteco to produkty nowoczesne, bezpieczne, łatwe w obsłudze, 
ekologiczne i energooszczędne. Charakteryzują się wysoką sprawnością, 
nowoczesnym wyglądem oraz bardzo dobrą jakością wykonania. Wszystkie 
kotły Viteco produkowane są w Polsce według najwyższych standardów 
– Systemu Zapewnienia Jakości wg Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 
97/23/WE, co potwierdzone jest znakiem CE0036. Kotły mają 5. klasę według 
europejskiej normy EN 303-5:2012, a wybrane jednostki spełniają wymogi 
ECODESIGN2020. Warto dodać, że całość certyfikacji kotłów odbywa się  
w niezależnym instytucie w Brnie (Czechy).

Ekologiczne kotły 
pelletowe Viteco

Jerzy Perges 
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www.viteco.pl

Wyłączny	dystrybutor	marki	VITECO

www.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

Masz kocioł na paliwo stałe?

Jesteś zmęczony rozpalaniem go latem, 
by mieć ciepłą wodę w domu?

Czy nie sądzisz, że te czynności 
dużo Cię kosztują?

Zastanawiałeś się czy może być 
lepiej, taniej i wygodniej?

Tak, może być! 
Rozwiązaniem jest 

pompa ciepła Viteco HPWT 3.0!

EKO-INSTAL R.Chabowski Sp.j.
ul.Fabryczna 15B
85-741 Bydgoszcz
tel. 52 365 03 50

K L A S A

długe  Pw N 5   Ee Nis  3al 0k 3-w 5 ł :2oi 0c 1o 2K

w w w.eko -instal. ik.pl

EKO-INSTAL R.Chabowski Sp.j.
ul.Fabryczna 15B
85-741 Bydgoszcz
tel. 52 365 03 50

K L A S A

długe  Pw N 5   Ee Nis  3al 0k 3-w 5 ł :2oi 0c 1o 2K

w w w.eko -instal. ik.pl

http://www.instalreporter.pl


Pierwsze w Polsce konsorcjum hurtowni instalacyjnych www.ik.pl

hurtownieinstalacyjne.plDystrybucja: Hurtownie Instal-Konsorcjum

Warunki oferty dostępne w hurtowniach Instal-Konsorcjum  
oraz na wortalu www.hurtownieinstalacyjne.pl i www.viteco.pl

Do każdego kotła pelletowego   

polar  za 1 zł netto 

Akcja obowiązuje od 1 grudnia 2018 r. do wyczerpania zapasów. 
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Nowy	kocioł	EG	PELLET	w	wersji	EVO	

Kotły	EG	PELLET	EVO	PLUS	i	EG	PELLET	EVO	są	
kolejnymi	wersjami	rozwojowymi	kotła	EG	PEL-
LET.	Kotły	EVO	mają	wiele	zalet	w	stosunku	do	
swoich poprzedników:
- W pełni uniwersalna konstrukcja kotła. W stan-
dardzie kocioł jest wykonany w tzw. wersji pra-
wej, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, instalator na 
budowie może samodzielnie przerobić kocioł na 
wersję lewą. Zajmie to ok. 60 minut. Konstruk-
cja wymiennika, obudowa, wszystkie otwory  
i elementy kotła zostały przygotowane do takiej 
czynności.
- Zbiornik na pelet jest w prosty sposób demon-
towalny, co ułatwia wniesienie kotła do kotłowni 
oraz manewrowanie nim w mniejszych piwnicach.

- Dotykowy, pojemnościowy regulator kotła mon-
towany	w	standardzie.	Regulator	ma	przejrzysty	
i czytelny interfejs, ułatwiający obsługę zarówno 
instalatorom, jak i użytkownikom kotła.
-	Kocioł	EVO	dystrybuowany	będzie	w	2	wersjach	
wyposażeniowych, dopasowanych do klientów 
o różnych możliwościach budżetowych.
Warto wspomnieć, że tak jak wszystkie pozostałe 
kotły	Viteco,	również	EG	PELLET	EVO	PLUS	i	EVO	
mają	certyfikat	5.	klasy	i	ecodesign	oraz	wykony-
wane są w pełnym zakresie mocy.
Po	doświadczeniach	sezonu	grzewczego	2017/2018	
z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że 
kotły	EG	PELLET	z	palnikiem	retortowym	(z	zasto-
sowanym przeciwzwojem na ślimaku podającym 
pelet) są najbardziej stabilnymi i bezobsługowy-
mi	kotłami	w	całej	gamie	produktów	EG	PELLET,	
szczególnie przy zmianie typu i rodzaju peletu pod-
czas użytkowania kotła. 

EG Pellet EVO PLUS EG Pellet EVO
palnik retortowy

wentylator wyciągowy
regulator kotłowy z dotykowym wyświetlaczem

zapalarka Leister
śluza podająca pelet i zabezpieczająca przed 

cofnięciem się płomienia do zasobnika peletu
możliwość dowolnej i samodzielnej konfiguracji kotła 

(wersja prawa/lewa)
możliwość dostawy i wnoszenia kotła w 2 częściach 

(kocioł i zasobnik pelletu oddzielnie)
5 lat gwarancji na szczelność wymiennika

automatyczny system 
czyszczenia wymiennika

manualny system 
czyszczenia wymiennika

sonda Lambda -
czujnik pogodowy -

moduł internetowy -

http://www.viteco.pl
http://www.instalreporter.pl
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