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Šikmá přikládací dvířka slouží 
k pohodlnému přikládání dřeva 
a sypkých paliv

Stavitelný ventilátor 
EBM umožňuje pohodlné 
připojení kouřovodu

Speciální mechanické 
turbulátory  pro čistý 
výměník a vysokou 
účinnost

Spádované dno 
zajišťuje samočinný 
odvod popela

Integrované směšování vratné vody 
chrání kotel proti korozi a snižuje 
náklady na instalaci 

PATENTOVÁNO

Lambda sonda + servopohon 
zajišťuje optimální parametry 
hoření (podíl kyslíku ve spalinách)

Třípásmový přívod vzduchu 
umožňuje spalovat různé 
druhy paliv včetně vlhkého 
dřeva

Mechanická detekce 
stáložárné vrstvy 
zajišťuje vysoký 
komfort obsluhy 
kotle

PATENTOVÁNO

PATENTOVÁNO

Izolovaná kompaktní 
teplá komora INOX 
pro delší životnost 
kotle

Inovativní 
způsob 
vytápění
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Zplyňovací kotel 
BLAZE HARMONY
na kusové dřevo, brikety, štěpku a piliny

První kotel na trhu 
s mechanickou detekcí 
zbytkového paliva
Tento unikátní systém zabezpečuje automatický 
stáložár tak, že při poklesu objemu paliva 
v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru 
a tím je zastaven proces hoření. 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.

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 7 let na těleso kotle, 
bez dalších podmínek. Originální řešení, které 
je patentově chráněno

Protikorozní ochrana 
systémem izolované 
kompaktní teplé komory 
V izolované nerezové kompaktní přikládací 
komoře nejsou stěny 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 a navíc je vyrobena z nerezového 
materiálu pro ještě delší životnost. Komoru je 
možné vyměnit.
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Lambda sondy 
Zajišťuje kvalitní spalování a nízké 
emisní hodnoty, ať už spalujete 
tvrdé nebo měkké dřevo. Lambda 
sonda je důležitým prvkem, který 
snímá hodnotu zbytkového kyslíku 
a následně pomocí servopohonu 
reguluje množství a druh 
přiváděného vzduchu pro hoření. 
(Volitelné příslušenství)

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

10První kotel na trhu 
s třípásmovým přívodem 
vzduchu do zplyňovací 
komory
Zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva 
a umožňuje kvalitní spalování paliv různých 
rozměrů (štěpku, piliny, brikety i nižší kvality). 
Předsoušecí vzduch, který je přiváděn (v případě 
potřeby) do horní části komory vysouší případné 
vlhké palivo, aby bylo možné jej kvalitně spálit 
a zachovat vysokou účinnost kotle a nízké emisní 
hodnoty

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

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.

Špičková regulovatelnost 
výkonu kotle
Umožňuje přímo nastavit požadovaný 
výkon kotle v procentech a regulovat kotel 
kontinuálním 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. Regulátor je připraven 
k připojení modulu pro rozšíření kotle o hořák 
na pelety.
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Předsoušecí a primární vzduch 
otevřen na 100 %, sekundární 
vzduch zcela uzavřen. V této pozici 
se nachází clona přívodu vzduchu 
v případě spalování vlhkého paliva 
nebo velkých kusů polen.

Sekundární vzduch otevřen na 
100 %, předsoušecí a primární 
vzduch zcela uzavřen. V této pozici 
se nachází clona přívodu vzduchu 
v případě spalování suchého tvrdého 
dřeva nebo briket, kde je potřeba 
vyšší množství sekundárního vzduchu 
pro účinné spalování.

Primární a sekundární vzduch 
otevřen na 50 %, předsoušecí vzduch 
zcela uzavřen. V této poloze se 
nachází clona při spalování běžného 
paliva.

Přiložení – po přiložení paliva v celém objemu přikláda-
cí komory je doba hoření až 8 hodin v závislosti na typu 
paliva a zvoleném výkonu kotle 

Po 8 hodinách – jakmile poklesne úroveň hladiny paliva 
pod práh detekce, čidlo dá signál a  regulátor vypíná 
ventilátor. Tím zastavuje proces hoření

Do 24 hodin od prvního přiložení jsou v kotli stále žhavé 
uhlíky, takže stačí přiložit rovnou větší kusy paliva, za-
pnout ventilátor a kotel pokračuje v provozu

Po 24 a více hodinách od prvního přiložení již v komoře ne-
budou žhavé uhlíky, pokud uživatel nepřiloží včas. Zůstanou 
zde ale zbytky paliva v podobě dřevěného uhlí. V tomto pří-
padě je ale dostačující zapnout ventilátor, kouskem papíru 
zapálit vrstvu dřevěného uhlí, která v komoře zůstala.

Po krátké době dojde k rozhoření dřevěného uhlí 
a následně je možné přiložit rovnou větší kusy paliva. 
Pomocí mechanismu detekce zbytkového paliva je 
zajištěn vysoký komfort obsluhy vzhledem k absenci 
nových roztápění, kdy uživatel musí kotel čistit, štípat 
malé třísky a čekat, než se kotel rozhoří.

1 4
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Regulace třípásmového přívodu vzduchu

Vzájemný poměr vzduchů určuje multifunkční 
přesuvná clona, ovládaná manuálně 
nebo lambda sondou prostřednictvím 
servopohonu.

Narozdíl od jiných kotlů, u kotlů BLAZE  
HARMONY lze snadno řídit rozložení vzduchu 
vstupujícího do paliva (předsoušecího 
vzduchu přiváděného nad vrstvu paliva). Kotel 
je proto možné přizpůsobit i různorodým 
palivům. Díky tomu efektivně spaluje paliva, 
která snadno nahořívají (odřezky, štěpka, 
drobné brikety), i paliva, která nahořívají 
obtížně (velká polena, vlhčí dřevo).

Jediný kotel na trhu 
s třípásmovým přívodem 
spalovacího vzduchu

V provedení 
Lambda probíhá 
regulace vzduchu 
automaticky. Bez 
modulu lambda 

ručně.

primární vzduch pro hoření

sekundární vzduch pro hoření

předsoušecí vzduch

teplá voda

studená voda Provozování kotle je čisté a velmi komfortní

POLOAUTOMATICKÝ 
provoz pyrolytického 
kotle

1

2

3
4
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Zplyňovací kotle BLAZE 
HARMONY jsou připraveny 
na pozdější přestavbu 
na automatický kotel 
kombinovaný, který 
umožňuje také spalování 
pelet. Toto řešení znamená 
pro uživatele zvýšení 
komfortu po instalaci 
peletového hořáku, kdy po 
dohoření dřeva pokračuje 
automaticky provoz kotle 
spalováním pelet.

Přestavba zplyňovacího kotle 
BLAZE HARMONY

na kombinovaný kotel na dřevo 
a pelety Hybrid BIOMASS

Pro přestavbu kotle na 
dřevo na automatický kotel na 
dřevo a pelety stačí zakoupit 
přestavbovou sadu která 
obsahuje:

rozšiřující 
modul pro řízení 
provozu hořáku

spodní dvířka 
kotle s otvorem 
pro hořák

hořák 
s podavačem 
pelet1

2
3

Kotle BLAZE HARMONY 
jsou vybaveny řídící jednotkou, 
která je po přidání modulu pro 
řízení hořáku schopná řídit 
také spalování pelet a ovládat 
prvky hořáku včetně podavače 
paliva. Není tedy třeba měnit 
celou řídící jednotku kvůli této 
přestavbě.

1

2

3
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Kombinovaný kotel 
Hybrid BIOMASS
na dřevo, pelety, brikety, štěpku a piliny

Všechny přednosti kotle 
BLAZE HARMONY jsou 
rozšířeny o rotační hořák 
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. 
Tato kombinace možnosti spalování 
různých paliv v ručním i automatickém 
režimu činí z kotle Hybrid BIOMASS® 
nejuniverzálnější kotel na trhu.

1 Důmyslně navržená konstrukce hořáku umožňuje 
spalování pelet i nižší kvality. 

2  Rotační spalovací komora, bezúdržbové řešení 
spalování pelet. Dostačující je kontrola před topnou 
sezónou. 

3 Bezešvá spalovací komora, v nejtenčím místě 4 mm. 
Pouze žáruvzdorná trubka, bez svařovaných částí. 

4  Modulová konstrukce, velmi jednoduchá a rychlá 
montáž hořáku a servis. Rychlý přístup ke všem 
komponentům. 

5  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. 

6  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 25 kW. 

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

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

9  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. 

10 Žebra v provzdušňovací komoře, o které se opírá 
trubka ohniště - její menší zatížení. 

11  Bezpečnostní čidlo podavače, umístěno přímo 
v podávací komoře, garantuje vysokou bezpečnost 
v případě zanesení hořáku. 

12 Plná automatika, bezobslužný a bezúdržbový 
provoz. 

Přednosti hořáku s rotační spalovací komorou

S rotačním hořákem pro spalování pelet

Zapálení
zapalovací svíčka, 
umístěná na výstupu 
vzduchu z ventilátoru, 
zkrácení doby pro 
zapálení do 1 minuty

Spolehlivý
patentovaný 
způsob 
uložení 
ložisek

Rotační vzduchová 
komora

Rotační 
spalovací komora, 
bezešvá

Víření plamene
spirála způsobuje oddělení polétavých 
částic a tvarování plamene

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

Popel
odstraňován
ze spalovací komory

Spalovací proces
rozdělení vzduchu na 
primární a 
sekundární spalování
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Automatická 
řídící jednotka 
ecoMAX 860

Sofistikovaný řídící program regulátoru 
umožňuje přímo nastavit požadovaný 
výkon kotle v procentech a regulovat 
kotel kontinuálním provozem od 50 do 
130 % nominálního výkonu při spalování 
dřeva. 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.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené 
lambda sondou a na základě toho řídí servopohon clony 
primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak 
aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Po připojení rozšiřujícího modulu pro obsluhu hořáku na 
pelety řídí tento regulátor také provoz hořáku a proces 
spalování pelet, kdy plynule moduluje výkon hořáku 
v celém jeho rozsahu a tím udržuje požadovanou teplotu 
kotle

Veškeré nastavení se 
provádí na dotykovém 

displeji s moderním 
designem a intuitivním 

ovládáním

On-line 
správa kotle 
a topného 
systému

Funkce regulátoru: 
  regulování výkonu 

v rozsahu 50 %–130 %

  řízení odtahového 
ventilátoru

 řízení podavače pelet

  modulace výkonu 
peletového hořáku 

 čerpadlo kotle

 čerpadlo TUV

 cirkulační čerpadlo

 2 čerpadla směšovače

 řízení 2 směšovačů

 podpora termostatu

  řízení ohřevu 
akumulační nádoby

 letní/zimní režim

 spalinové čidlo

 ekvitermní řízení

 časové programy

  havarijní termostat  
STB

  spínání dalšího zdroje 
tepla

 inteligentní alarm

Hydraulické 
schéma 
zapojení

Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli 
vzdálenou správu a monitoring kotle a topného 
systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost 
měnit parametry kotle a topného systému, ale také 
nahlédnout do historie provozu kotle a topného 
systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Online servis. Internetový systém neslouží 
pouze uživateli. Využije jej také servisní 
firma, která může mít přístup k datům kotle 
a v případě potřeby zasáhnout do nastavení 
topného systému nebo řízení kotle a tím 
výrazně snížit náklady na servis.

Servizio
Tecnico

Servizio
Tecnico

Servizio
Tecnico

Utente Utente Utente  

ecoSTER TOUCH

eSTER x40

eSTER x40

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, 
které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, 
počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes 
internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com 
nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro 
Android a iOS.

Další příslušenství regulátoru:

ecoSTER TOUCH / eSTER x80
Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového 
termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat 
a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel 
instalován, například obývací pokoj. Dostupný 
i v bezdrátovém provedení eSTER X80

eSTER x40
Bezdrátový pokojový termostat s možností nastave-
ní základních parametrů kotle a topného systému

Rozšiřující modul pro řízení dalších 
topných okruhů
Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích 
ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní 
funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.
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BH 12 BH 18 BH 25 BH 33
rozměr (mm) rozměr (mm) rozměr (mm) rozměr (mm)

A 568 568 752 752

B Ø147 Ø147 Ø147 Ø147

C 1165 1365 1365 1365

D 1204 1404 1404 1404

E 424 424 608 608

F 138 138 138 138

G 295 295 295 295

H 470 670 670 670

I 880 880 880 880

J 640 640 640 640

K 526 526 526 526

L 50 50 50 50

X,Y G6/4“ G6/4“ G6/4“ G6/4“

Z G1/2“ G1/2“ G1/2“ G1/2“

BH 12 BH 18 BH 25 BH 33

Regulovatelný výkon (kW) 7 –18 10–23 15–32 16–35

Jmenovitý výkon (kW) 12 18 25 33

Účinnost (%) 92 92 92 91

Emisní třída 5

Ecodesign ano

Energetická třída A+ A+ A+ A+

Délka polen (mm) 350 350 500 500

Objem přikládací komory (l) 70 100 150 150

Hmotnost kotle (kg) 350 400 550 560

Maximální provozní tlak (bar) 3 3 3 3

Objem vodního prostoru (l) 45 50 60 60

Základní 
technické 
parametry

HB 13 HB 18 HB 25 HB 33
rozměr (mm) rozměr (mm) rozměr (mm) rozměr (mm)

A Ø147 Ø147 Ø147 Ø147

B 1204 1404 1404 1404

C 1262 1262 1462 1462

D 544 544 544 544

E 594 594 794 794

F 1232 1232 1253 1253

G 1417 1417 1417 1417

H 51° 51° 51° 51°

I G6/4“ G6/4“ G6/4“ G6/4“

J Q1/2“ Q1/2“ Q1/2“ Q1/2“ 

K 903 903 903 903

L 470 670 670 670

M G6/4“ G6/4“ G6/4“ G6/4“

N G1/2“ G1/2“ G1/2“ G1/2“

O 155 155 145 145

HB 13 HB 18 HB 25 HB 33

Regulovatelný výkon dřevo (kW) 7–18 10–23 15–32 16–35

Jmenovitý výkon dřevo (kW) 12 18 25 33

Regulovatelný výkon pelety (kW) 4–17 5–18 6–25 6–25

Jmenovitý výkon pelety (kW) 16,7 18 25 25

Účinnost (%) 92 92 92 91

Emisní třída 5

Ecodesign ano

Energetická třída A+ A+ A+ A+

Délka polen (mm) 350 350 500 500

Průměr pelet (mm) 6–8

Objem přikládací komory (l) 70 100 150 150

Hmotnost kotle (kg) 380 430 580 590

Maximální provozní tlak (bar) 3 3 3 3

Objem vodního prostoru (l) 45 50 60 60

Objem zásobníku paliva (l) 370 370 370 370

Základní 
technické 
parametry
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