
1911/2021 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

mają certyfikat EkoDesign 2022 z emisją pyłów 
poniżej 20 mg/m3, certyfikaty potwierdzające 
zgodność z EN w zakresie 5. klasy dla urządzeń 
grzewczych. Produkty objęte są gwarancją stan-
dardową na okres 2 lat z możliwością przedłuże-
nie do lat 5 dla wybranych modeli.

Kotły na pellet

Oferta Viteco w zakresie kotłów pelletowych jest 
imponująca. Znajdują się w niej urządzenia o mocy 
od 8 do 600 kw. wszystkie kotły Viteco produkowa-
ne są w Polsce według najwyższych standardów – 
Systemu Zapewnienia Jakości wg Dyrektywy Urzą-
dzeń Ciśnieniowych 97/23/wE, co potwierdzone jest 
znakiem CE0036. Kotły mają 5 Klasę według Euro-
pejskiej Normy EN 303-5:2012 i spełniają wymogi 
Rozporządzenia Komisji Europejskiej UE 2015/1189.

w ostatnim czasie najbardziej rozpoznawalne mo-
dele: EG PELLET MINI oraz MINI COMPACT prze-
szły lifting, a dodatkowo w ofercie pojawił się zu-
pełnie nowy kocioł EG PELLET MICRO B.
w kotle EG PELLET MINI zaprojektowano całko-
wicie nową obudowę urządzenia, której nadano 
przyjazną i nowoczesną formę, znaną już z mode-
li urządzeń MICRO oraz EVO. Na froncie zamon-
towano dotykowy panel sterowania, a moduł 
wykonawczy umieszczono na bocznej obudo-
wie urządzenia. Ułatwia to przede wszystkim co-
dzienną obsługę kotła, jak i umożliwia łatwiejszy 
dostęp montażowo-serwisowy. Druga zasadni-
cza zmiana w tym urządzeniu dotyczy miejsca 
lokalizacji palnika, który został zamontowany  
z przodu urządzenia w drzwiach popielnikowych. 
Co za tym idzie, obsługa, eksploatacja i serwis 
stały się dużo prostsze.

piece pelletowe 

Kominki na pellet mogą stać się świetnym uzu-
pełnieniem systemu grzewczego w domach ca-
łorocznych, ale również w domkach letniskowych 
lub punktach użyteczności publicznej, takich jak 
np. restauracje, sklepy itp. Z pewnością wprowa-
dzą do każdego wnętrza niepowtarzalną atmos-
ferę, a wnętrze – dzięki tym produktom – nabierze 
modnego loftowego stylu. Oferta Instal-Konsor-
cjum obejmuje 2 typy urządzeń:
•	z	płaszczem	wodnym	i	systemem	ogrzewania	
powietrza,
•	jedynie	z	systemem	ogrzewania	powietrza.
Kominki z systemem ogrzewania powietrza sta-
nowią punktowe powietrzne źródło ciepła dla 
pojedynczych pomieszczeń. Kominki z płasz-
czem wodnym stanowią świetne rozwiązanie dla  

pomieszczeń, w których poza chęcią punkto-
wego powietrznego ogrzewania pomieszczenia 
chcemy również przyłączyć do kominka kilka 
grzejników wodnych. Przykładowo piec o mocy 
nominalnej 13 kw przekazuje 3 kw do pomiesz-
czenia, a 10 kw do obiegu wodnego. Piec jest 
wyposażony w układ hydrauliczny (pompa obie-
gowa, naczynie wyrównawcze, zawór bezpieczeń-
stwa). Dedykowany jest do modernizacji syste-
mów grzewczych wszędzie tam, gdzie nie ma 
osobnego pomieszczenia kotłowni. Przy zasto-
sowaniu zaworu przyłączeniowego, może ogrze-
wać c.w.u na zasadzie priorytetu, podobnie jak  
w przypadku jednofunkcyjnych kotłów gazowych.
Zaletami obu typów pieców jest zamknięta ko-
mora spalania zapewniająca bezpieczeństwo 
eksploatacji, jak również pełną czystość pod-
czas pracy urządzenia. Prezentowane produkty 

lnstal-Konsorcjum, obserwując 
rozwijający się rynek urządzeń 

grzewczych na ekologiczne paliwo, 
jakim jest pellet, poszerza swoją ofertę, 

wprowadzając do sprzedaży piece 
pelletowe (kominki). Dotychczas  

w ofercie sieci hurtowni były dostępne kotły 
pelletowe Viteco w szerokiej gamie modeli. 

Natomiast od jesieni rusza sprzedaż nowego 
produktu, uzupełniając tym samym ofertę 

urządzeń pelletowych.

Urządzenia pelletowe w ofercie w instal-KonsorcjUm
Ekologiczne kominki i kotły 

http://www.instalreporter.pl


2011/2021 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

dźwignię czyszczenia wymiennika pod drzwiami 
obudowy urządzenia. wyjścia elektryczne modułu 
wykonawczego zostały przeniesione z tyłu urzą-
dzenia na boczną ścianę, odpowiadającą lokali-
zacji zasobnika paliwa. Znacznie łatwiej również  
o dostęp serwisowy do palnika i podajnika pelletu. 

Frontowy panel obudowy zbiornika, będący jed-
nocześnie elementem obudowy kotła, jest łatwo 
demontowany, co skutkuje dostępem inspekcyj-
nym zarówno z przodu, jak i z boku urządzenia. 
w obu urządzeniach zastosowano nowoczesne ste-
rowanie, stosowane w pozostałych modelach ko-
tłów pelletowych EG, tj. sterownik IGNEO TOUCH 
firmy Estyma. Sterownik w standardzie obsługuje 
pogodowo jeden obieg grzewczy z mieszaczem, 
ładowanie zasobnika c.w.u. oraz ochronę kotła 
realizowaną poprzez obsługę pompy kotłowej.  
w standardzie jest pakiet czujników (c.o., c.w.u., 
powrotu, zewnętrzny), opcjonalnie można wypo-
sażyć urządzenia w moduły rozszerzające: inter-
netowy czy też jeden z regulatorów pokojowych.
Kotły wyposażono w palnik typu B (PELETIX II MC) 
z automatycznym systemem czyszczenia. w pal-
niku zastosowano siłownik BELIMO sprzężony ze 
zgarniaczem szlaki i popiołu. Posuwisto-zwrotna 
praca zgarniacza odbywa się podczas każdego 
wygaszania urządzenia. Nowy palnik ma również 
zapalarkę pelletu o podwyższonej żywotności.

Trzecia zmiana to uniwersalność montażowa 
drzwi popielnikowych/palnikowych dolnych,  
a także dużych drzwi obudowy urządzenia. Dzię-
ki temu możliwa jest szybka zmiana zawiasów na 

stronę przeciwną, a tym samym możliwość otwie-
rania obu drzwi w wybranym kierunku.
Także kocioł EG PELLET MINI COMPACT przeszedł 
podobny lifting jak EG PELLET MINI. Obudowa urzą-
dzenia ma nowoczesną formę, a w standardzie 
zastosowano dotykowy panel dotykowy. Ukryto 
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NOWOŚĆ – EG PELLET MICRO B 

Kocioł EG PELLET MICRO B o mocy 12 kw to jeden z najmniejszych w swojej klasie – zajmuje po-
wierzchnię jedynie 80x60 cm. Bazę kotła stanowi wymiennik o małych rozmiarach, o budowie pło-
mieniówkowej w układzie pionowym, wyróżniający się zaskakująco dużą sprawnością i prostotą 
obsługi. w połączeniu z samoczyszczącym palnikiem oraz automatycznym czyszczeniem wymien-
nika, urządzenie jest doskonałym wyborem dla użytkownika, poszukującego kotła bezobslugowego. 
Dzięki swojej kompaktowej i wielowariantowej konstrukcji (model z zasobnikiem po prawej lub 
po lewej stronie), kocioł EG PELLET MICRO B można zamontować w bardzo małych pomiesz-
czeniach. Konstruktorom udało się zaimplementować w tym urządzeniu wszystkie sprawdzone 
w innych modelach elementy konieczne do jego poprawnej i bezpiecznej pracy, tj. samoczysz-
czący palnik, mechanizm automatycznego czyszczenia wymiennika, sprawdzone sterowanie  
z dotykowym panelem operatorskim, obsługujące 2 niezależne obiegi grzewcze, obieg ładowa-
nia zasobnika ciepłej wody oraz obieg kotłowy.
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