
25 LET ZKUŠENOSTÍ VE VÝVOJI A VÝROBĚ KOTLŮ

DOKONALÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavitelný ventilátor EBM 

Šikmá přikládací dvířka

Speciální turbulátory

Pohyblivé spádované dno

Integrované směšování 
vratné vody

Mechanická detekce 
váhy paliva

Kompaktní teplá komora
(ochrana proti korozi)

Dvojité těsnění

ONLINE SERVIS 
KE KAŽDÉMU 

KOTLI ZDARMA

Mechanická váha paliva zajišťuje stáložár 24 hodin. PATENTOVÁNO. 

Komplexní protikorozní ochrana – 5 let záruka. PATENTOVÁNO.

Regulovatelný výkon 50 – 130 % pro dlouhodobé a kvalitní hoření. 

Nízká spotřeba paliva, účinnost 92 % v celém rozsahu výkonu.

Speciální turbulátory – snadné a účinné čištění výměníku.

Spádované dno zplyňovací komory pro samočinný odvod popela.

ZPLYŇOVACÍ KOTEL NA KUSOVÉ 
DŘEVO, BRIKETY, ŠTĚPKU A PILINY

PŘEDNOSTI KOTLE:

 Mechanický systém detekce váhy zbytkového paliva - první kotel na trhu s mechanickou detekcí váhy paliva. Tento unikátní systém zabez-
pečuje automatický stáložár tak, že při poklesu hmotnosti paliva dojde k vypnutí ventilátoru. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu 
ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, 
zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění 
topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo.

 Originální řešení, které je patentově chráněno.

 Integrované samočinné směšování vody - první kotel na trhu s ochranou před nízkoteplotní korozí, bez nutnosti instalace zabezpečovací 
sestavy. Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle, zajišťují ochranu kotle. Možné 
je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 5 let na těleso 
kotle, bez dalších podmínek.

 Originální řešení, které je patentově chráněno.

 Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory - kde stěny přikládací komory nejsou přímo ochlazovány vodou - mají 
vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplyňovacím kotlům. Umožňuje 
také spalování vlhčího paliva, bez výrazného snížení životnosti kotle. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu 
v přikládací komoře. Kompaktní zplyňovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou. Komoru je možné 
vyměnit.

 Spádované dno zplyňovací komory - zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost 
čištění před novým roztápěním.

DŘEVO BRIKETY ŠTĚPKA PILINY



DOKONALÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Příklad hydraulického zapojení
Základní technické parametry

Přiložení Po 8 hodinách   Po 24 hodinách

Další přiložení Po 48 hodinách  Nové zapálení

 Dvoupásmový spodní přívod primárního vzduchu do zplyňovací komory zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spa-
lování paliv různých rozměrů (štěpku, piliny, brikety i nižší kvality). U kotlů s horním přívodem primárního vzduchu nahoří palivo v celém 
objemu přikládací komory.

 Speciální mechanické turbulátory ovládané vnější pákou mají originální a přesnou konstrukci. Zajišťují stálou čistotu výměníku a provoz 
kotle s maximální účinností po celou dobu provozu. 

 Šikmá přikládací dvířka - pro komfortní přikládání dřeva i sypkých paliv (štěpka, piliny apod.) v celém objemu spalovací komory.

 Objemná přikládací komora kde je doba hoření až 8 hodin. Spolu se stáložárem je 24 hod. do dalšího přiložení bez vyhasnutí. 

 Variabilita pro umístění v kotelně - kompaktní rozměry. Pravo/levé provedení dvířek, páky turbulátorů a připojovacích nátrubků. Kvalitní 
ventilátor je možné libovolně natočit na komínové připojení.

 Špičkový regulátor a sofistikovaný řídící program - umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel konti-
nuálním provozem od 50 do 130 % výkonu. Nastavení výkonu na 50 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, 
jako když je výkon nastaven na 100 %. Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) 
a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

 Ekvitermní řízení vytápění a mnoho možností rozšíření o další směšovací okruhy, dotykové dálkové ovládání kotle z pokoje – s funkcí po-
kojového termostatu, ovládání přes internet a mobilní aplikaci.

Průběh procesu hoření:

Typ  BH12 BH18 BH25 BH33

Regulovatelný výkon kW 7-18  10-23 15-32 16-35 

Účinnost % 92 92 92 91 

Třída kotle    5/ekodesign  5/ekodesign  5/ekodesign  5/ekodesign

Délka polen mm 350 350 500 500

Výška mm 1150 1350 1350 1350

Šířka mm 570 570 750 750 

Hloubka mm 645 645 645 645

Hmotnost kotle kg 350 400 500 510



25 LET ZKUŠENOSTÍ VE VÝVOJI A VÝROBĚ KOTLŮ

KOMBINOVANÝ ZPLYŇOVACÍ KOTEL  
S ROTAČNÍM HOŘÁKEM PRO SPALOVÁNÍ  

PELET A AGROPELET.

 Rotační spalovací komora, bezúdržbové řešení spalování pelet.
 Rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování 
 s možností nastavení. PATENTOVÁNO.
 Speciální uložení ložisek pro plynulý chod otáček. PATENTOVÁNO.
 Možnost bezproblémového spalování pelet i horší kvality 
 a agropelet.
 Ekvitermní řídící jednotka s modulem ecoNET pro vzdálený 
 přístup, obsluhu a servis.

KONSTRUKCE HOŘÁKU A JEHO PŘEDNOSTI

Zapálení
zapalovací svíčka, umístěná na 

výstupu  vzduchu z ventilátoru, 
zkrácení doby pro zapálení 

do 1 minuty

Spalovací proces
rozdělení vzduchu na primární

 a sekundární spalování
Popel
odstraňování ze spalovací komory

Popel a struska
automaticky odstraňovány ze spalovací 
komory přes otáčky komory a ventilátor

Víření plamene
spirála způsobuje oddělení polétavých částic 
a tvarování plamene

Rotační spalovací komora, bezešvá

Rotační vzduchová komora

Spolehlivý patentovaný způsob uložení ložisek

Všechny přednosti kotle BLAZE HARMONY jsou rozšířeny o rotační ho-
řák s automatickým přechodem na spalování pelet. Toto řešení zajistí 
nepřetržitý provoz vytápění kotlem s možností jednoduchého přechodu 
na opětovné ruční přikládání, kdy se peletový hořák automaticky vypne. 

Speciální konstrukce hořáku s rotační spalovací komorou umožňuje spalovat 
pelety i horší kvality a také agropelety. Tato kombinace možnosti spalování 
různých paliv v ručním i automatickém režimu činí z kotle Hybrid BIOMASS® 
nejuniverzálnější kotel na trhu.

DOKONALÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ KOTEL NA TRHU

ONLINE SERVIS 
KE KAŽDÉMU 

KOTLI ZDARMA

DŘEVO PELETY BRIKETY ŠTĚPKA PILINY



www.blazeharmony.com

Výrobce:

BLAZE HARMONY s.r.o.
Trnávka 37, 751 16 Lipník nad Bečvou

Česká republika
Tel.: +420 583 034 591, email: info@blazeharmony.com

 Důmyslně navržená konstrukce hořáku umožňuje spalování pelet i nižší kvality a agropelet.
 Rotační spalovací komora, bezúdržbové řešení spalování pelet. Dostačující je kontrola před topnou sezónou.
 Bezešvá spalovací komora, v nejtenčím místě 4 mm. Pouze hořák, bez svařovaných částí.
 Modulová konstrukce, velmi jednoduchá a rychlá montáž hořáku a servis. Rychlý přístup ke všem komponentům.
 Uložení ložisek, patentovaný systém. Podélná kuličková ložiska s přenosem radiálního zatížení, která zajišťují plynulý chod 

otáček hořáku, bez jakéhokoliv otěru kov/kov - přenos zatížení na minimálně 50 kuliček (dle velikosti hořáku). To znamená pro 
uživatele a servis vysokou životnost (nižší zatížení ložisek) a žádný otěr kovových částí hořáku.

 Provzdušňovací komora, automatické čištění provzdušňovací komory probíhá společným otáčením spalovací a provzdušňo-
vací komory. Tento způsob automatického čištění zcela vylučuje nutnost ručního čištění. To odbourává pravidelné rozebírání 
hořáku a servis. Zajištuje čistou komoru a přetlak v hořáku. 

 Rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování, patentovaný systém, který zajišťuje vyšší účinnost hoření a možnost 
nastavení optimálního spalování pro různé druhy pelet. Od výkonu 27 kW.

 Spalování různých pelet/agro pelet, kdy nevznikají problémy a optimalizuje se proces spalování pomocí rozdělení vzduchu  
na primární a sekundární spalování.

 Dělící clona ve spalovací komoře, použitá vzduchová clona ve spalovací komoře. To má za následek snížení přenosu tepla  
na vlastní hořák a zachování tohoto tepla ve spalovací komoře.

 Žebra v provzdušňovací komoře, o které se opírá trubka ohniště - její menší zatížení. 
 Bezpečnostní čidlo podavače, umístěno přímo v podávací komoře, garantuje vysokou bezpečnost v případě zanesení hořáku.
 Plná automatika, bezobslužný a bezúdržbový provoz.
 Záruka 3 roky na samotný hořák.

Příklad hydraulického zapojení

Prodejce

Základní technické parametry Modulová konstrukce hořáku 
pro jednoduchý servis a údržbu

Typ  HB12 HB18 HB25 HB33

Regulovatelný výkon-dřevo kW 7-18 10-23 15-32 16-35

Regulovatelný výkon-pelety kW 5-17 5,3-18 7,5-25 9,5-34

Účinnost % 90-92,2 90,4 - 92,6 90-92 89-91

Třída kotle    5/ekodesign  5/ekodesign  5/ekodesign  5/ekodesign

Délka polen mm 350 350 500 500

Výška mm 1150 1350 1350 1350

Šířka mm 1460 1460 1700 1700 

Hloubka mm 1300 1300 1300 1300

Hmotnost kotle kg 450 500 600 610


