
25 ROKOV SKÚSENOSTÍ VO VÝVOJI A VÝROBE KOTLOV

DOKONALÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE

Nastaviteľný ventilátor EBM

Šikmé prikladacie dvierka

Špeciálne turbulátory

Pohyblivé spádované dno

Integrované zmiešavanie
vody spiatočky

Mechanická detekcia
váhy paliva

Kompaktná teplá komora
(ochrana proti korózii)

Dvojité tesnenie

ONLINE SERVIS 
KU KAŽDÉMU 

KOTLU ZDARMA

Mechanická váha paliva zaisťuje žeravú pahrebu až 24 hodín. PATENTOVANÉ.

Komplexná protikorózna ochrana – 5 rokov záruka. PATENTOVANÉ.

Regulovateľný výkon 50 – 130 % pre dlhodobé a kvalitné horenie.

Nízka spotreba paliva, účinnosť  92 % v celom rozsahu výkonu.

Špeciálne turbulátory – ľahké a účinné čistenie výmenníka. 

Pohyblivé spádované dno splyňovacej komory pre samočinný odvod popola.

SPLYŇOVACÍ KOTOL NA KUSOVÉ 
DREVO, BRIKETY, ŠTIEPKU A PILINY

PREDNOSTI KOTLA:

 Mechanický systém detekcie váhy zostatkového paliva - prví kotol na trhu s mechanickou detekciou váhy paliva. Tento unikátny systém 
automatický zabezpečuje žeravú pahrebu tak, že pri poklese hmotnosti paliva dôjde k vypnutiu ventilátora. Táto presná detekcia udrží žera-
vú pahrebu v spaľovacej komore niekoľko hodín a tým sa niekoľkonásobne zníži počet rozkurovaní v kotly za sezónu. V prípade, že užívateľ 
nepriloží včas, zostane v ohnisku vrstva nespálených uhlíkov v podobe dreveného uhlia, ktorá je pripravená pre ďalšie rozkurovanie v kotly, 
bez nutnosti čistenia spaľovacej komory. Stačí vrstvu zapáliť kusom papiera a je možné priložiť ďalšie palivo.

 Originálne riešenie, ktoré je patentovo chránené.

 Integrované samočinné zmiešavanie vody - prví kotol na trhu s ochranou pred nízkoteplotnou koróziou, bez nutnosti inštalácie zabezpečo-
vacej zostavy. Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a špeciálna konštrukcia zmiešavania vody v telese kotla, zaisťujú ochranu 
kotla. Možné je aj samotiažné zapojenie do akumulačnej nádrže bez nutnosti čerpadiel. Výrazná úspora pri inštalácii a bezpečná prevádzka. 
Záruka 5 rokov na teleso kotla, bez ďalších podmienok.

 Originálne riešenie, ktoré je patentovo chránené.

 Protikorózna ochrana systémom izolovanej kompaktnej teplej komory - kde steny prikladacej komory nie sú priamo ochladzované vo-
dou - majú vyšší teplotu, čo zabraňuje kondenzácii. Životnosť kotlov tejto koncepcie je niekoľkonásobne dlhšia oproti bežným splyňovacím 
kotlom. Umožňuje tiež spaľovanie vlhšieho paliva, bez výrazného zníženia životnosti kotla. Vďaka vyššej teplote stien, nedochádza k neprí-
jemnému usadzovaniu dechtu v prikladacej komore. Kompaktná splyňovacia komora je samostatným prvkom, ktorý je izolovaný od stien 
kotla s vodou. Komoru je v prípade potreby možné samostatne vybrať a prípadne vymeniť.

 Spádované dno zplyňovacej komory - zaisťuje samočinné odvádzanie popola zo spaľovacej komory v priebehu horenia, čím úplne odpa-
dáva nutnosť čistenia pred novým rozkurovaním.

DREVO BRIKETY ŠTIEPKA PILINY



DOKONALÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE

Príklad hydraulického zapojenia
Základné technické parametre

Priloženie Po 8 hodinách   Po 24 hodinách

Ďalšie priloženie Po 48 hodinách  Nové zapálenie

 Dvojpásmový spodný prívod primárneho vzduchu do splyňovacej komory zaisťuje rovnomerné odháranie paliva a umožňuje kvalitné 
spaľovanie palív rôznych rozmerov (drevo, štiepka, piliny, brikety aj nižšej kvality). U kotlov s horným prívodom primárneho vzduchu nehorí 
palivo v celom objeme prikladacej komory.

 Špeciálne mechanické turbulátory ovládané vonkajšou pákou majú originálnu a presnú konštrukciu. Zaisťujú stálu čistotu výmenníka a 
prevádzku kotla s maximálnou účinnosťou po celú dobu prevádzky.

 Šikmé prikladacie dvierka - pre komfortné prikladanie dreva a sypkých palív (štiepka, piliny apod.) v celom objeme spaľovacej komory.

 Objemná prikladacia komora, umožňuje dobu horenia až 8 - 9  hodín a žeravú pahrebu až 24 hodín do ďalšieho priloženia bez vyhasnutia.

 Variabilita pre umiestnenie v kotolni - kompaktné rozmery. Pravo/ľavé prevedenie dvierok, páky turbulátorov a pripojovacích nátrubkov. 
Kvalitný odťahový ventilátor je možné ľubovoľne natočiť na komínové pripojenie.

 Špičkový regulátor a sofistikovaný riadiaci program - umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol 
kontinuálnou prevádzkou od 50 do 130 % výkonu. Nastavenie výkonu na 50 % zaistí dlhú dobu horenia v kotly, pri zrovnateľnej kvalite 
spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100 %. Toto riešenie umožňuje prevádzkovať kotol na nižších výkonoch (dôležité najmä v pre-
chodnom vykurovacom období) a tiež inštaláciu menšieho objemu akumulačnej nádrže, čo vedie k finančnej úspore a k úspore priestoru.

 Ekvitermické riadenie vykurovania a mnoho možností rozšírenia: ďalšie zmiešavacie okruhy, dotykové diaľkové ovládanie kotla z miestnos-
ti s funkciou priestorového termostatu, ovládanie cez internet a mobilnú aplikáciu.

Priebeh procesu horenia:

Typ kotla  BH12 BH18 BH25 BH33

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

Účinnosť kotla % 92 92 92 91 

Trieda kotla   5/ekodesign  5/ekodesign  5/ekodesign  5/ekodesign

Max. dĺžka polien mm 350 350 500 500

Výška kotla mm 1150 1350 1350 1350

Šírka kotla mm 570 570 750 750 

Hĺbka kotla mm 645 645 645 645

Hmotnosť kotla kg 350 400 500 510



25 ROKOV SKÚSENOSTÍ VO VÝVOJI A VÝROBE KOTLOV

KOMBINOVANÝ SPLYŇOVACÍ KOTOL
S ROTAČNÝM HORÁKOM PRE SPALOVANIE

PELIET A AGROPELIET

 Rotačná spaľovacia komora, bezúdržbové riešenie spaľovania peliet.
 Rozdelenie vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie s možno-

sťou nastavenia. PATENTOVANÉ. 
 Špeciálne uloženie ložísk pre plynulý chod otáčok. PATENTOVANÉ.
 Možnosť bezproblémového spaľovania peliet aj horšej kvality 
 a agropeliet.
 Ekvitermická riadiaca jednotka s modulom ecoNET pre vzdialený 

prístup, obsluhu a servis.

KONŠTRUKCIA HORÁKU A JEHO PREDNOSTI

Zapálenie
umiestnenie zapaľovacej

sviečky na výstupe vzduchu
z ventilátora  skracuje dobu

zapálenia do 1 minúty

Spaľovací proces
rozdelenie vzduchu na primárne

a sekundárne spaľovanie
Popol
samočinné odstraňovanie z ohniska 

Popol a struska
automaticky odstraňované z komory 
vďaka rotačnej komore a ventilátoru

Víření plamene
spirála způsobuje oddělení polétavých částic 
a tvarování plamene

Rotačná spaľovacia komora, bezšvová

Rotačná vzduchová komora

Spoľahlivý patentovaný spôsob uloženia ložísk

Všetky prednosti kotla BLAZE HARMONY sú rozšírené o rotačný horák 
s automatickým prechodom na spaľovanie peliet. Toto riešenie zaistí 
nepretržitú prevádzku vykurovania kotlom s možnosťou jednoduché-
ho prechodu na opätovné ručné prikladnie, pričom sa peletový horák 
automaticky vypne.

Špeciálna konštrukcia horáku s rotačnou spaľovacou komorou umož-
ňuje spaľovať pelety aj horšej kvality a tiež agropelety. Táto kombi-
nácia možností spaľovania rôznych palív v ručnom i automatickom 
režime robí z kotla Hybrid BIOMASS® najuniverzálnejší kotol na trhu.

DOKONALÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE

NAJUNIVERZÁLNEJŠÍ KOTOL NA TRHU

ONLINE SERVIS 
KU KAŽDÉMU 

KOTLU ZDARMA

DREVO PELETY BRIKETY ŠTIEPKA PILINY



www.blazeharmony.sk

 Dômyselne navrhnutá konštrukcia horáku umožňuje spaľovanie peliet aj nižšej kvality a agropeliet.
 Rotačná spaľovacia komora, bezúdržbové riešenie spaľovania peliet. Dostačujúca je kontrola pred vykurovacou sezónou
 Bezšvová spaľovacia komora, v najtenšom mieste 4 mm. Len horák, bez zváraných častí.
 Modulová konštrukcia, veľmi jednoduchá a rýchla montáž horáku a servis. Rýchly prístup ku všetkým komponentom.
 Uloženie ložísk, patentovaný systém uloženia guľôčkových ložísk s prenosom radiálneho zaťaženia zaisťuje plynulý chod otá-

čok horáku, bez akéhokoľvek oteru kov/kov - prenos zaťaženia na minimálne 50 guľôčok (podľa veľkosti horáku). To znamená 
pre užívateľa a servis vysokú životnosť (nižšie zaťaženie ložísk) a nulový oter kovových častí horáku.

 Prevzdušňovacia komora, automatické čistenie prevzdušňovacej komory prebieha spoločným otáčaním spaľovacej a pre-
vzdušňovacej komory. Tento spôsob automatického čistenia úplne vylučuje nutnosť ručného čistenia. To odbúrava pravidelné 
rozoberanie horáku a servis.  Zaisťuje čistú komoru a pretlak v horáku.

 Rozdelenie vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie, patentovaný systém, ktorý zaisťuje vyššiu účinnosť horenia  
a možnosť nastavenia optimálneho spaľovania pre rôzne druhy peliet. (Od výkonu 26 kW).

 Spaľovanie rôznych peliet alebo agropeliet, pričom nevznikajú problémy a optimalizuje sa proces spaľovania pomocou rozde-
lenia vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie.

 Deliaca clona v spaľovacej komore, použitá vzduchová clona v spaľovacej komore zabezpečuje zníženie prenosu tepla na telo 
horáku a uchováva toto teplo v spaľovacej komore.

 Rebrá v prevzdušňovacej komore, o ktoré sa opiera tubus ohniska znižujú jeho zaťaženie.
 Bezpečnostné čidlo podávača, umiestené priamo v podávacej komore, garantuje vysokú bezpečnosť v prípade zanesenia horáku.
 Plná automatika, bezobslúžna a bezúdržbová prevádzka.
 Záruka 3 roky na samotný horák.

Príklad hydraulického zapojenia

Predajca:

Základné technické parametre Modulová konštrukcia horáku
pre jednoduchý servis a údržbu

Obchodné zastúpenie Slovenská republika:   

ZIS s.r.o. 
Červenej armády 75, 039 01 Turčianske Teplice  

Tel.: +421 0907 200795
 email: pk@blazeharmony.sk 

Typ kotla  HB12 HB18 HB25 HB33

Regulovateľný výkon-drevo kW 7-18 10-23 15-32 16-35

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

Účinnosť kotla % 90-92,2 90,4 - 92,6 90-92 89-91

Trieda kotla    5/ekodesign  5/ekodesign  5/ekodesign  5/ekodesign

Max. dĺžka polien mm 350 350 500 500

Výška kotla mm 1150 1350 1350 1350

Šírka kotla mm 1460 1460 1700 1700 

Hĺbka kotla mm 1300 1300 1300 1300

Hmotnosť kotla kg 450 500 600 610


