
GORILNIK NA PELETEGORILNIK NA PELETE
Gorilnik na peletno biomaso Fenix™ predstavlja pravo revolucijo na trgu. Omogoča namreč, da

svoj obstoječi kotel na trda goriva in tudi kurilno olje enostavno prilagodite za uporabo lesnih

peletov. S tem pridobite na praktičnosti ogrevanja v primerjavi z uporabo trdih goriv in, ko gre za

kurilno olje, tudi večjo okoljsko sprejemljivost in 30-40% nižje stroške ogrevanja.

Na tržišču obstaja veliko različnih gorilnikov na
pelete, ki se uporabljajo za ogrevanje bivalnih
prostorov in pripravo tople sanitarne vode. Vendar
je njihova montaža na obstoječe kotle na trda
goriva in tudi kurilno olje problematična. Problem
predstavlja pregrevanje gorilne komore gorilnika,
kot posledica sproščanja toplote, ki segreva tudi
notranjo steno zgorevalne komore. Zato je slednjo
potrebno primerno izolirati od okolice, da ne pride
do nesreč in/ali poškodb, priporočljivo pa je tudi,
da se zagotovi hlajenje, saj tako podaljšujemo
življenjsko dobo gorilnika.

Večina gorilnikov na trgu rešuje problem
izpostavljenosti pregrete komore tako, da je sama
gorilna komora v celoti vstavljena v odprtino v peči
in s tem ni v stiku z okolico. Slabost take rešitve je
v tem, da priključek takega gorilnika na kotel ni
enostaven. Pri zamenjavi klasičnih oljnih in plinskih

Edinstvena konusna oblika gorilne komore
gorilnika Fenix™ omogoča učinkovito premešanje

enostaven. Pri zamenjavi klasičnih oljnih in plinskih
gorilnikov ali gorilnikov na trda goriva je pri tem
potrebna precejšnja predelava peči, ker je
povezano z dodatnimi stroški. Druga slabost te
rešitve je v tem, da gorilna komora pri takem
sistemu sega globoko v kurišče peči. S tem je
zadnja stena peči močno obremenjena, saj plamen
iz gorilnika točkovno segreva pločevino peči, pri
čemer se le-ta bistveno hitreje obrabi oziroma
uniči. Tudi stena same komore je izpostavljena
visokim temperaturam in rezultat tega je prav tako
krajša življenjska doba gorilnika. Obstaja tudi
možnost vodnega hlajenja komore, kar pa je
povezano z dodatnimi stroški in tudi
kompleksnostjo izvedbe take montaže.

Gorilnik Fenix™ se razlikuje od konkurence po
zasnovi zračno hlajene gorilne komore, zaradi
česar ni potrebno, da se komoro vgradi globoko v
kotel, kar sicer zahteva precejšnje predelave
odprtine. Zračno hlajena gorilna komora omogoča
tudi večjo učinkovitost gorenja in zagotavlja dolgo
življenjsko dobo tako gorilnika kot samega kotla.
Zaradi inovativne zasnove zračnega hlajenja ni
potrebno vodno hlajenje komore kot pri nekaterih
drugih ponudnikih, kar prihrani čas in stroške pri
vgradnji gorilnika. Sicer pa je gorilnik Fenix™ zelo
kompakten in omogoča montažo v še tako majhen
kurilni prostor.

gorilnika Fenix™ omogoča učinkovito premešanje
lesnih plinov z vstopnim zrakom in rezultat tega je
visoka učinkovitost izgorevanja peletov, ker
zagotavlja visoke izkoristke kot tudi majhne
količine pepela, ki ostane po gorenju. Četudi je
potrebno gorilnik Fenix™ občasno očistiti, da
ostranimo pepel, je ta izvedba postopka čiščenja
precej lažja kot pri nekaterih gorilnikih, predvsem
pa redkejša.

Druga revolucionarna novost, ki jo uvaja gorilnik
Fenix™, je vžigni sistem, ki je bil razvit v
sodelovanju s podjetjem Hidria AET iz Tolmina.
Sistem omogoča vžig v eni sami minuti ob nizki
potrebni električni moči (70 W), kar močno zniža
porabo energije in poveča praktičnost uporabe
gorilnika na pelete. Navsezadnje, to pomeni, da se
lahko gorilnik uporabi povsod tam, kjer nimamo na
voljo omrežne napetosti (na primer v počitniških
hišicah in podobno). Gorilnik Fenix™ je opremljen z
direktnim vžigom, katerega srce predstavlja
kontaktni uplinjevalnik peletov, ki omogoča hiter,
enostaven in zelo učinkovit vžig peletov v
zgorevalni komori. Kontaktni uplinjevalnik peletov
je v osnovi nizkonapetnostni električni grelni
element, ki je nameščen neposredno v gorilno
komoro in je s tem v neposrednem kontaktu s
peleti, kar zagotavlja hiter in zanesljiv vžig s
pomočjo vpihovanja zraka v gorilno komoro s
pomočjo elektronsko krmiljenega ventilatorja



Fenix™ je edini gorilnik na trgu, ki se ponuja tak
sistem vžiga. Ta patentirani sistem smo razvili sami
v sodelovanju s podjetjem Hidria AET iz Tolmina, ki
nam tudi ekskluzivno dobavlja kontaktne
uplinjevalnike pelet.

Gorilnik je opremljen tudi s krmilnim sistemom, ki
uravnava delovanje gorilnika glede na pogoje
(spremljanje temperature vode in dimnih plinov).
Sistem omogoča tako ročno kot avtomatsko
krmiljenje.

Poleg inovativne zasnove in vrhunske tehnične
izvedbe (gorilnik je v celoti plod domačega znanja
in narejen v Sloveniji), gorilnik Fenix™ krasi tudi
lično oblikovanje izdelka.

Gorilnik Fenix™ omogoča prehod na precej bolj
varčno in optimalno ogrevanje bivalnih prostorov
in pripravo tople sanitarne vode z uporabo
obstoječih kotlov na trda goriva ali kurilno olje ob
minimalnih obratovalnih stroških in dodatnih
investicijskih stroških. Obenem vam ponujamo tudi
merilnik porabe peletov Fenix™, ki vam bo
omogočal sprotno nadzorovanje porabe peletov
in, ob ustreznih nastavitvah, tudi optimizacijo
delovanja gorilnika in celotnega sistema za
centralno ogrevanje. Merilnik (ki ga je sicer
potrebno predhodno umeriti) ves čas spremlja
količino peletov, ki jo polž dovaja v gorilnik.
Merilnik gre še korak naprej in vam poda rezultat
ne samo v količini (v kilogramih), ampak omogoča
direkten izračun stroška v €, potem ko se vnese
ceno kilograma lesnih pelet. Z merilnikom
uporabnik točno ve, koliko stroškov ima ob
posameznem ogrevalnem režimu, kar omogoča,
da sčasoma točno določi optimalno nastavitev.

Osnovni tehnični podatki gorilnika

Premer peletov 6-8 mm

Minimalna toplotna moč 5 kW
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Maksimalna toplotna moč 25 kW

Učinkovitost 90-98%

Priključna moč 350 W

Vžig 70 W

Dimenzije (d x š x v) 580 x 300 x 300 mm

Teža 22 kg


