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GUnTAMATiC HeizTeCHnik GMbH

PošTeni in AvToHToni

oGrevAnje s srCeM

Prisotni smo v vsej Evropi, saj imamo v 17 državah več kot 
120 poslovalnic in servisov. Več kot 50 let smo sinonim za 
kakovostne proizvode in za to, da svoje proizvode sami 
razvijemo, izdelamo, distribuiramo in za njih nudimo 
tudi servis.

Po prepričanju smo inženirji in izdelovalci kotlov. Z našimi 
rešitvami na področju ogrevanja, ki so v skladu s potreba-
mi, želimo v naših strankah, partnerjih in sodelavcih zbu-
diti občutek, da so izbrali pravo vrsto ogrevanja. Ekološko, 
ekonomično in socialno. 

Kot ponudnik sistemov razvijamo in proizvajamo izredno ro-
bustne ogrevalne naprave na les, sekance, pelete in goriva 
rastlinskega izvora, kot tudi temu prirejene hranilnike. Primer 
za to so izjemno ekonomični kotli na pelete BIOSTAR. 

Leto ustanovitve:    1963
Struktura podjetja:    družinsko podjetje
Št. pordužnic in servisov:   120
Distribucija:    v 17 državah
Delež lastniškega kapitala:   100 %

CelosTno rAzMišljAnje

GUnTAMATiC HeizTeCHnik GMbH

Smo eden izmed vodilnih proizvajalcev inovativnih in viSoko ekonomi   nih 
ogrevalnih naprav na leS in biomaSo. naše proizvode odlikujeta velika 
zaneSljivoSt in udobje. narejeni So od ljudi za ljudi. 

 "Razmišljamo in delujemo svetovljansko. 
Skromnost, poštenost in trajnost so za nas 

pomembni, saj želimo kupcem vedno 
ponuditi več, kot obljubljamo."

Günther Huemer,
poslovodja pri guntamatic heiztechnik gmbh
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zelimo uStvarjati to, 
kar najbolje znamo, 

to pa So inovativni 
in varni proizvodi.

vsebinA

biostar      4
biocom      6

Powerchip    8
biosmart    10

bMK    12
Tehnika Biostar    14

Tehnika Biocom   16
Tehnika Powerchip    18

Tehnika Biosmart    20
Tehnika BMK   21

Hranilniki in zahteve   22
Garancija in servis   23

Skupinsko delo za nas pomeni odprto komunikacijo, 
partnerstvo in skupno iskanje najboljših rešitev.

Boljši kot je proizvod, manjši so stroški pozneje. Zato smo pri 
proizvodnji pozorni na vsako podrobnost. To nam prihrani 
delo, vam pa nepotrebne dodatne stroške.

Za našo proizvodnjo je znači lna visoka stopnja 
avtomatizacije, naši delavci pa so visoko specializirani. 
Tako zagotavljamo zanesljivo kakovost in izjemno stroškovno 
učinkovitost.
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odkrijTe nAšo drUzino
biosTAr

naši bioStar SiStemi So prvi v Seriji nizkotemperaturnih ogrevalnih naprav 
na pelete, po zaSlugi 15 letnih izkušenj z razvijanjem pa temeljijo na vodilni 
tehnologiji. najmlajša generacija preprica z nadzorno plošco na dotik 
in S še vecjo ucinkovitoStjo ogrevanja, kot tudi udobjem, ki v nicemer ne 
zaoStaja za Sodobnimi ogrevalnimi napravami na olje in plin.

BIOSTAR 12 / 15 / 23 kW
(BIOSTAR W)

biosTAr 
oGrevAlne nAPrAve nA PeleTe
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biosTAr 
oGrevAlne nAPrAve nA PeleTe

visokA fleksibilnosT

ekiPA

izkUšnje in rAzvoj

sUPeriornA TeHnoloGijA

konCePT inTeliGenTneGA 
UPorAbniškeGA vMesnikA

Model BIOSTAR FLEX s svojim kakovnostnim sesalnim 
zajemom dopušča namestitev skladiščnega prostora v 
oddaljenosti do 25m od kotla. Posebej razvit ciklonski 
rezervoar za zalogo pri tem omogoča učinkovito izločanje 
prahu z minimalnimi stroški vzdrževanja. Celična zapora, 
ki se ne obrabi, v povezavi z napolnjenjem padjega jaška 
garantira 100-odstotno varnost pred povratnim udarom 
plamena. Kakovostni pogoni pa zagotavljajo majhno 
porabo energije!

Po našem menju kotel, ki bi bil optimalen za vsa goriva, ne 
obstaja. Namesto "povprečnega zgorevalnega prostora ZA 
VSE" priporočamo dvojno zgrajeni sistem ogrevanja. BIO-
STAR-jev popolni sistem za pelete v kombinacijiz  BIOSMART-
ovo kotlovnico za les. Dvojna popolnost - BIOSTAR DUO. 

Po več kot 15 letih razvijanja je BIOSTAR eden izmed najbolj preizkušenih nizkotemperaturnih kotlov na pelete. Zaradi nadzorne 
plošče na dotik in inovativne tehnologije istočasno spada tudi med najsodobnejše naprave na tržišču, zaradi česar je dobra 
naložba za prihodnost.

- Od 2-23 kW, kontinuirano biomodularno izgorevanje
- Popolna avtomatizacija od lesa do pepela, od zraka do   
  čiščenja
- Patentirano: nizka temperatura brez kondenzata
- Komponente z 200% varnostjo
- Menijsko vodeno uporavljanje
- Nadzor procesa s pomočjo senzorja kisika
- Nadomestilo za kotel na olje brez toplotnega hranilnika

Regulacija poteka preko nadzorne plošče na dotik z enos-
tavno in pregledno strukturo menija. Vse pomembne nasta-
vitve, preizkuse komponent in sporočila o napakah najdete 
brez težav. Po želji je mogoče napravo krmiliti tudi preko 
sobnih enot, mobilnega telefona ali PC-ja. 
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bioCoM 30, 40, 50
V dveh velikostih

doziviTe koTlA
bioCoM

naša tako udobna kot izjemno ucinkovita kotla biocom Sta zelo 
ekonomicna, Saj Se njuna moc razteza od 30 do 400kW. zaradi teh-
nologije StopnicaSte rešetke nudita nemoteno izgorevanje leSenih 
pelet razlicnih kvalitet. 

bioCoM 75, 100 
V eNI VelIKOsTI

bioCoM kAskAdA koTlov
Do štiri naprave, maksimalno 400kW

6



PoPolno izGorevAnje

enosTAvno in UCinkoviTo

reAkCijskA Cev in ToPloTni izMenjevAlnik

MAksiMAlno Udobje PriCišCenjU

S pomočjo izjemnega programa za regulacijo se ventila-
tor za vroč zrak hitro in učinkovito prižge. Pri idealni tempra-
turi žerjavice pribl. 650°C energijska zgorijo, pri čemer se 
žlindra ne nabira. Samočistilna stopničasta rešetka podreza 
žerjavico ter zagotavlja odstranjevanje pepela. S pomočjo 
sekundarnega zraka se plini, ki nastanejo pri izgorevanju, v 
izgorevalnem območju na čist način pretvorijo v energijo. 

Menijsko vodena regulacija s pomočjo lambda sonde in 
tipala temperature krmili celoten proces izgorevanja in 
ves čas obvešča o režimu delovanja in izkoristku naprave. 
Možna regulacija s pomočjo zunanje temperature skrbi za 
idealno porazdelitev toplote in ustvarja prijetno klimo v pros-
toru ter predstavlja najudobnejše ogrevanje. 

Pepel se izloča v posebej razviti reakcijski cevi. 
Agresivne snovi kondenzirajo na površini z dvojno izolacijo, 
zaradi česar ne morejo povzročiti nobene škode. Priključeni 
toplotni izmenjevalnik s snopom cevi se stalno čisti in s 
pomojo premikajočih turbulatorjev izkoristi vsako stopinjo 
temperature.

Počasi premikajoči se polž za pepel prenese pepel iz 
rešetke v 60-litrski premični rezervoar za pepel. Tudi pepel 
iz čistilnega mehanizma toplotnega izmenjevalnika se ves 
čas nabira v 12-litrskem rezervoarju, ki ga je mogoče brez 
težav izprazniti.
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izkUsiTe koTle
PowerCHiP

naše udobne in viSoko ucinkovite naprave poWerchip omogocajo izjemno 
flekSibilnoSt pri gorivu. primerni So predvSem za vecje enodrucinSke hiše, 
kmetijSke obrate in mikro daljinSko ogrevanje. zaradi nadzorne plošce 
na dotik jih ni tezko upravljati ter v nicemer ne zaoStajajo za kurilnimi 
napravami na olje in plin. 

ena velikost, različne nastavitve
PowerCHiP 75, 100

v treh velikostih
PowerCHiP 20/30, 40/50, PowerCorn 50 sonder

do štiri naprave, maksimalno 400kW
PowerCHiP v kAskAdi
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PoPolno izGorevAnje

dozirni Polz v zGorevAlno koMoro

reAkCijskA Cev in ToPloTni izMenjevAlnik

odvzeMni sisTeM

S pomočjo domišljenega programa za regulacijo se ventila-
tor za vroč zrak hitro in učinkovito prižge. Pri idealni tempraturi 
žerjavice pribl. 650°C sekanci (peleti, miskantus, energijsko 
žito) popolnoma zgorijo. Samočistilna stopničasta rešetka 
podreza žerjavico ter zagotavlja odstranjevanje pepela. 
S pomočjo sekundarnega zraka se plini, ki nastanejo pri 
izgorevanju, v izgorevalnem območju na čist način 
pretvorijo v energijo. 

Sekanci, peleti ali energijska žita padajo iz odvzemnega 
polža, ki ima varnostno pokrivalo, preko padnega jaška, 
zaščitenega pred povratnim udarom plamena, neposredo 
v dozirni polž. Inovativna lamba regulacija stalno uravnava 
optimalno količino goriva. Varno obratovanje še dodatno 
zagotavlja jeziček nivoja polnjenja.

V posebej razviti reakcijski cevi se lesni plin na čist način 
pretvori v energijo, sesalna turbina pa odstrani prah.  
Priključeni cevni toplotni izmenjevalnik se stalno čisti s 
pomojo premikajočih se turbulatorjev in tako izkoristi vsako 
stopinjo temperature.

Izjemno stabilni odvzemni polž z mešalom z vzmetnimi ročicami za transport sekancev, pelet, miskantusa ali energijskih žit 
porabi minimalno količino energije, ne da bi jih pri tem poškodoval. Nepokvarljivi pogoni in motorji zagotavljajo največjo 
možno varnost obratovanja. Edinstveni modulni sistem olajša transport ter montažo naprave. 

nAjveCjA MoznA vArnosT

Vgrajeni ventilator vleka ne zagotavlja samo natančno 
odmerjene količne zraka, pač pa tudi stalen podtlak 
v zgorevalnem prostoru. V povezavi s padnim jaškom 
in preizkušeno protipožarno loputo zagotavlja popolno 
varnost pred povratnim udarom plamena. Vgrajeni sistem 
ugotavljanja napak in možen nadzor preko mobilnega 
telefona garantirata največjo možno varnost delovanja. 

9



kAkšnA je vAšA
sTrATeGijA oGrevAnjA?

išcete kvaliteten dodatni kotel kot dopolnilo k ze obStojecemu kotlu na 
olje ali plin? zelite poleg pelet uporabljati tudi Sekance? ali išcete zaneSljiv 
kotel za vašo hišo, ki ne potrebuje veliko ogrevanja?

za 1/3 metra dolge cepance

vrHUnski koTel nA PolenA
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PArTner zA PriHodnosT

kAkovosT, ki PrePriCA

Udobje PorAjA zAUPAnje

Iščete uplinjevalni kotel za sekance z močjo do 20 
kW, ki nudi udobje in tehnologijo prihodnosti? Želite 
prehenati z uporabo fosilnega goriva? Če so vam pomembni 
enostavna uporaba, nepokvarljivost in varnost, potem je 
BIOSMART za vas.

- enostavno in pregledno upravljanje
- prikaz toplotnega hranilnika in dolaganja
- največji možni izkoristek kotla
- regulacija izgorevanja, optimirana z lambasondo
- krmiljenje hitrosti  ventilatorja
- močno predogrevanje zraka za boljše izgorevanje
- visoko zmogljiva izgorevalna komora z minimalnimi 
  emisijami
- dolgoživost zaradi popolne obloženosti
- enostavno čiščenje litoželezne rešetke B28in letečega 
  pepela preko predala za pepel od spredaj
- majhne dimenzije, ki omogočajo enostaven vnos
- možnost kljuke in tečajev na obeh straneh (na levi ali desni)

Velik polnilni prostor v povezavi z upravljanjem toplot-
nega hranilnika vgrajene regulacije ter funkcije, kot so 
ohranjanje žerjavice in avtomatika za vžig, zagotavljajo veliko 
udobje ter enostavno (polavtomatsko) čiščenje toplotnega 
izmenjevalnika, pri čemer sta neoviran dostop ter optimalen 
odvzem pepela samoumevna. 
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oGrevAnje zA 
vArno PriHodnosT

naš novi pretvornik biomaSe iz plemenitega jekla je idealna rešitev za vSe, 
ki išcejo inovativno ogrevanje z leSenimi poleni z zaneSljivo obdelavo. je 
izjemno prijazen do uporabnika, robuSten in udoben. iStocaSno poStavlja 
nove Standarde na podrocju ucinkovitoSti in zaneSljivoSti. 

Uplinjevalni kotel za 1/2 metra dolge cepance
20, 30, 40, 50 kW

UPlinjevAlni koTel v kAkovosTni izvedbi 
iz PleMeniTeGA jeklA
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zAHTevnA UPorAbA Pridobljene PrAkse 
in kvAliTeTA zivljenjA

z MoCjo odGovornosTi

PrvovrsTno izGorevAnje

Polnilni prostor iz kvalitetnega jekla je tisto, zaradi česar 
je naprava neuničljiva in ima veliko vrednost. Kljub 
vsakodnevni uporabi ima dolgo življenjsko dobo. Jeklo 
omogoča izjemno kvaliteto izgorevanja pri temperaturah 
žerjavice nad 1.000 °C in izgorevalnih temperaturah nad 
1.400 °C. To dopušča uporabo lesa različnih kakovosti, kar 
zagotavlja veliko udobje polnilnega prostora, ki ima 166 oz. 
215 litrov. K dodatnemu udobju pripomore še avtomanski 
vžig. 

Na tisoče izkušenj s kotli na les in neverjetna želja po 
popolnosti nam nalagajo odgovornost.

- Polnilni prostor iz kakovostnega plemenitega jekla
- Popolnoma izolirano območje ognja
- Conska regulacija izgorevalnega zraka
- Spremenljiva moč toplotnega izmenjevalnika
- Edinstveno: avtomatski vžig z vročim zrakom
- Optimizacija izgorevanja s pomočjo lambda sonde
- Avtomatika ohranjanja žerjavice
- Najenostavnejše možno upravljanje: premikanje po 
  meniju z dotikom
- logika zalogovnika s "prikazom dodajanja"
- dolgi intervali dolaganja
- učinkovitost nad 94%

Tehnološko srce BMK-ja je bilo tisočkrat preizkušeno. Pri 
novi generaciji je bilo ponovno izboljšano, zaradi česar je 
glede zanesljivosti neprekosljiv. Zaradi vročega območja 
izgorevanja (za izjemno odgorevanje) je naprava 
neobčutljiva za različne kvalitete lesa.
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TeCHnikA biosTAr
TeHniCni PodATki 
in zAHTeve

1.  Vrata za pepel
2.  Plošča za čiščenje rešetke
3.  Primarni zrak
4.  Samočistilna rešetka
5.  Sekundarni zrak
6.  Okrogla plošča
7.  Padni jašek, zaščiten pred povratnim 
    udarom plamena
8.  Ekspanzijsko območje
9.  Avtomatsko čiščenje toplotnega 
     izmenjevalnika
10. Motor čistilnega mehanizma
11. Vžigalno puhalo
12. Keraminčna izolacija
13. Izolacija v celoti
14. Turbolatorji
15. Cevni izmenjevalnik toplote
16. Ventilator vleka
17. Tipalo dimnih plinov
18. Lambda sonda
19. Krmiljenje z uporabniku prijaznim 
      vmesnikom
20. Senzor nivoja polnjenja
21. Motor
22. Pogon
23. sesalni ventilator
24. Rezervoar za zalogo
25. Polž za doziranje pelet
26. Senzor nadzora
27. Celična zapora

biosTAr flex-sesAlni zAjeM

bioModUlArno izGorevAnje ToPloTn izMenjevAlnik sesAlni zAjeM

Celoten sistem kotla (sesalni ventila-
tor, pomikanje polža, celična zapora, 
kotlovska črpalka) se regulira navzgor 
ali navzdol  s prilagajanjem - se pravi 
"mehko" - potrebi po energiji.

Cevni toplotni izmenjevalnik po načelu 
protitoka z variabilno zmogljivostjo. 
Večja kot je hitrost izgorevalnih plinov, 
večje je delovanje toplotnega izmen-
jevalnika.  S patentiranim sistemom 
vbrizgavanja do območij nizke tempe-
rature, ne da bi se nabiral kondenzat.

- Optimizirana ciklonska geometrija za 
  boljšo stopnjo ločevanja
- Razporeditev celičnih zapor glede na  
  dozirni polž: pelet ne odreže - trajno  
  tesnjenje - trajna varnost pred povrat
  nim udarom plamena!
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TIPI Tehnični podatki 12 15 23
Gorivo Pellets ENPlusS A1 Pellets ENPlus A1 Pellets ENPlus A1 EU-Norm EN14961-2

Nazivna moč 12 15 23** kW

Najmanjša moč 3,3 3,5 6,9 kW

Potrebni dimniški vlek 0,1 0,1 0,15 mbar

Temperatura kotla 38 - 80 38 - 80 38 - 80 ˚C

Teža kotla 298 300 305 kg

Najmanjši pretok skozi 600 600 600 l/h

Padci tlaka 11,7 17,2 37,7 mbar

Emisija CO 46 31 29 Mg/Mj

Čiščenje toplotnega izmenjevalnika avtomatsko avtomatsko avtomatsko

Posoda za pepel vključena 38 38 38 litrov

Izkoristek kotla 94,7 94,8 94,7 %

flex-sesAlni zAjeM

biosTAr box

Box 7,5 8,3 11 14
Širina 2,1 2,9 2,5 2,9 m

Globina 2,1 1,7 2,5 2,9 m

Višina 1,8-2,5 1,9-2,5 1,8-2,5 1,9-2,5 m

Prostornina 
zbiralnika

5,0-7,5 6,1-8,3 8,3-11,0 10,2-14,1 m3

min. 250 min. 170* min. 400
min. 420

maks. 850

Sesalna cev

auf Anfrage

Preboj zidu okoli polža: Širina 300 mm
              Višina 250 mm

Sesalni sistem vsrka pelete na koncu odvzemnega polža in 
jih transportira v rezervoar za zalogo. 
Ni potrebno, da se skladiščni prostor nahaja neposredno 
zraven kotlovnice. "Zračni most" premaga oddaljenost do 
20 m dolžine cevi.

Polnilne in 
izsesalne 
sklopke

Stabilno dno 
iz jeklene 
pločevine

Višina
Širina

min. 200

min. 
200

min. 
200

Globinamin. 500

1080 - 1559 = FLEX 1
1560 - 2039 = FLEX 1,5
2040 - 2519 = FLEX 2
2520 - 2999 = FLEX 2,5
3000 - 3479 = FLEX 3
3480 -          = na zahtevo 

19
50

*    Izvedba BIOSTAR 23W: Širina = 1620 mm   
**  Moč BIOSTAR 23 W = 20 kW

600

Ø 130RR

17
20

13
43

1056 *

12
0

19
50

15
67

914

- Sesalna posoda: ca. 100 litrov, 210 kWh
- Sesalna cev: maks. 20 m (25 m) 
  (1 nadstropje: maks. 15m)
- Čas dodajanja: ca. 8 - 10 min.
- Teža polža v prostoru na meter: ca. 40kg
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TeCHnikA bioCoM
TeHniCni PodATki 
in zAHTeve

1.  Vrata kurišča
2.  Stopničasta rešetka - primarni zrak
3.  Izgorevalna komora
4.  Jeziček nivoja polnjenja
5.  Vrtinčna šoba - sekundarni zrak
6.  Reakcijska cev
7.  Pokrov za čiščenje
8.  Turbulatorji
9.   Cevni toplotni izmenjevalnik
10. Ventilator vleka
11. Čistilni mehanizem toplotnega 
      izmenjevalnika
12. Dimna cev
13. Lambda sonda
14. Tipalo dimnih plinov
15. Pogon čistilnega mehanizma 
      oz. rešetke
16. Polž za pepel
17. Premični rezervoar za pepel
18. Menijsko vodena regulacija
19. Obloga žito / miskantus samo pri 
      modelu Powercorn

20. Sesalni ventilator za pepel
21. 200-litrska posoda za pepel
22. Posebna sesalna cev
23. Polskodelica iz kamene volne
24. Protipožarna objemka za pritrditev 
      na steno

bioCoM

1

6

7

8 9
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• Kontrollierte Glutbett-Temperatur und -Größe 

• Verbrennung von Holzpellets der Klassen ENPlus A1 und ENPlus A2, 

 POWERCORN Modelle auch für Pflanzenbrennstoffe geeignet 

• Selbstreinigender Treppenrost 

• Automatische Zündung und Leistungsabsenkung bis 7 kW 

• Lambdasonden-Regulierung

• Außentemperaturregelung für bis zu 9 Mischerkreise 

• Fernbedienung per Mobiltelefon (optional) 

• Automatische Rost- und Wärmetauscherreinigung 

• Extrem robuste Rührwerks- und Schneckenausführung, Getriebe und Motoren

• Siliziumcarbid–Brennraum mit Edelstahlauskleidungen 

• Geringer Stromverbrauch

• Zukunftsweisende Austragtechnik 

• Aktive Chlorabscheidung für Pflanzenbrennstoffe (bei POWERCORN Modellen)

1. Feuerraumtür
2. Treppenrost - Primärluft
3. Brennkammer
4. Füllstandszunge
5. Wirbeldüse - Sekundärluft
6. Reaktionsrohr (POWERCORN Modelle  

mit korrosionsfester Edelstahlbüchse)
7. Reinigungsdeckel
8. Wirbulatoren
9. Rohrbündelwärmetauscher
10. Saugzuggebläse
11. Wärmetauscherreinigung
12. Rauchrohr
13. Lambdasonde
14. Rauchgasfühler
15. Reinigungs- bzw. Rostantrieb
16. Ascheschnecke
17. Fahrbarer Aschebehälter
18. Menügeführte Regelung
19. Auskleidung Korn / Miscanthus /  

Agropellets (nur bei Modell  
POWERCORN)

DIE MERKMALE UND VORZÜGE
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1080 ‡ 1559  = FLEX 1
1560 ‡ 2039  = FLEX 1,5
2040 ‡ 2519  = FLEX 2
2520 ‡ 2999  = FLEX 2,5
3000 ‡ 3479  = FLEX 3
3480 ‡ 3959 = FLEX 3,5         
3960 ‡ 4439 = FLEX 4
4440 ‡ 4919 = FLEX 4,5
4920 ‡ 5399 = FLEX 5

TIPI Tehnični podatki BIOCOM 30 BIOCOM 40 BIOCOM 50 BIOCOM 75 BIOCOM 100

Gorivo BIOCOM Leseni peleti ENPlus A1 und A2 EU-Norm EN14961-2
Moč kotla Leseni peleti 7-30 9-40 12-50 22-75 22-100 kW
Moč kotla Energijska žita (z dodatkom) 7-25 12-40 21-70
Potrebni vlek dimnika 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 mbar
Temperatura kotla Leseni peleti 50-80 50-80 50-80 60-80 60-80 ˚C
Temperatura povratnega voda Leseni peleti >40 >40 >40 >45 >45 ˚C
Dvig temperature na povratnem vodu v kotel Črpalka (RA60 pri zalogovniku) Črpalka (Dvig temperature na povratnem vodu v kotel pri zalogovniku)
Prostornina vode 128 128 147 256 256 litrov
Obratovalni tlak (maks.) 3 3 3 3 3 bar
Predal za pepel - "Rešetka" 60 60 60 80 80 litrov
Predal za pepel - "Toplotni izmenjevalnik" 12 12 12 12 12 litrov
Premer dimne cevi 150 150 150 180 180 mm
Skupna teža 550* 553 585* 865* 865 kg
Teža spodnjega zaboja 340 340 340* 430 430 kg
Teža toplotnega izmenjevalnika 180* 183 215* 405 405 kg
Teža sistema dozirnega polža 70 70 70 70 70 kg
Teža pogonske enote 26 26 26 26 26 kg
Teža /m odvzemnega polža 40 40 40 40 40 kg
Varnostni toplotni izmenjevalnik da
Vtičnica 230 V / 16 A

flex-sesAlni zAjeM

box sesAlni zAjeM

Box 7,5 8,3 11 14

Širina 2,1 2,9 2,5 2,9 m

Globina 2,1 1,7 2,5 2,9 m

Višina 1,8-2,5 1,9-2,5 1,8-2,5 1,9-2,5 m

Prostornina 
zbiralnika

5,0-7,5 6,1-8,3 8,3-11,0 10,2-14,1 m3

Peleti = 650 kg/m3

Energijska žita = 750 kg/m3

BIOCOM 30-50

BIOCOM 75-100

Varnostni 
akumulator 
3/4"
Tipalo za 
varnostni 
akumulator
Tipalo kotla

Dodatna 
mufna 1/2˝
Dotok 5/4"

min.
500

min.
400

min.
400

min.
400

min. 420
maks. 850

Preboj zidu polž: Širina 300 mm
    Višina 250 mm

Sesalni sistem sprejme pelete na koncu odvzemnega polža in jih 
transportita v rezervoar za zalogo.

- Sesalna posoda: ca. 200 litrov
- Sesalna cev: maks. 20 m (1 nadstropje: maks. 15m)

Ni potrebno, da se skladiščni prostor nahaja ne-
posredno zraven koltovnice. "Zračni most" premosti 
oddaljenost do 20 m dolžine cevi.

Polnilne 
in 
izsesalne 
sklopke

Stabilno 
dno iz 
jeklene 
pločevine

Višina Širina

min. 200

min. 
200

min. 
200Globina

min. 500

Pri kaskadnem načinu obratovanja je mogoče kombinirati štiri različne kotle.

1474

78
0

10
30

1080 - 1559 = FLEX 1
1560 - 2039 = FLEX 1,5
2040 - 2519 = FLEX 2
2520 - 2999 = FLEX 2,5
3000 - 3479 = FLEX 3
3480 - 3959 = FLEX 3,5
3960 - 4439 = FLEX 4
4440 - 4919 = FLEX 4,5
4920 - 5399 = FLEX 5

78
0

10
30
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TeCHnikA PowerCHiP
TeHniCni PodATki 
in zAHTeve

1.  Vrata kurišča
2.  Stopničasta rešetka - primarni zrak
3.  Izgorevalna komora
4.  Jeziček nivoja polnjenja
5.  Vrtinčna šoba - sekundarni zrak
6.  Reakcijska cev
7.  Pokrov za čiščenje
8.  Turbulatorji
9.  Cevni toplotni izmenjevalnik
10. Ventilator vleka
11. Čistilni mehanizem toplotnega 
      izmenjevalnika
12. Dimna cev
13. Lambda sonda
14. Tipalo dimnih plinov
15. Pogon čistilnega mehanizma 
      oz. rešetke
16. Polž za pepel
17. Premični rezervoar za pepel
18. Menijsko vodena regulacija
19. Protipožarna loputa
20. Sistem dozirnega polža
21. Preboj zidu

1. Čas prenapolnjenja
2. Odvzemni sistem

PowerCHiP

18



PowerCHiP do 50 kw

PowerCHiP od 50 kw

odvzeMni sisTeM

MoznosTi sklAdišCneGA ProsTorA

TIPI Tehnični podatki Powerchip 20/30 Powerchip 40/50 Powerchip 75 Powerchip 100
Gorivo Sekanci G 30, G 50* ÖNOrM M7133

Leseni peleti ENPlus A1 und A2 EU-Norm EN14961-2
Energijska žita **  in miskantus *** ÖNORM M7139

Moč kotla Sekanci 7 - 30 Sekanci 12 - 50 Sekanci 22 - 75 Sekanci 25,5 - 85 kW
leseni peleti 7 - 30 Leseni peleti 12 - 50 Leseni peleti 22 - 75 leseni peleti 22 - 100 kW
Energijska 7 - 25 Energijska 12 - 25 Energijska 21 - 70 (z dodatkom) kW
Miskantus 7 - 25 Miskantus 12 - 25 Miskantus 21 - 70 (z dodatkom) kW

Potrebni vlek dimnika 0,15 0,15 0,15 0,2 mbar
Temperatura kotla 65 - 80 (70 Žito) 65 - 80 (70 Žito) 65 - 80 (70 Žito) 65 - 80 (70 Žito) ˚C
Temperatura povratnega voda 55 55 55 55 ˚C
Dvig temperature na povratnem vodu v kotel Črpalka  (RA60 pri hranilniku) Črpalka  (Dvig temperature na povratnem vodu v kotel pri zalogovniku)

Prostornina vode 128 147 256 256 litrov
Obratovalni tlak 3 3 3 3 bar
Predal za pepel - "Rešetka" 60 60 80 80 litrov
Predal za pepel - "Toplotni izmenjevalnik" 12 12 12 12 litrov
Širina naprave 1574 1574 1875 1875 mm
Premer dimne cevi 150 150 180 180 mm
Skupna teža (brez sistema dozirnega polža) 550 585 865 865 kg
Teža spodnjega zaboja 340 340 430 430 kg
Teža toplotnega izmenjevalnika 180 215 405 405 kg
Teža sistema dozirnega polža 75 75 75 75 kg
Varnostni toplotni izmenjevalnik da
Vtičnica 400 V / 13 A

Pri kaskadnem načinu obratovanja je mogoče kombinirati štiri različne kotle. * Da bi zagotovili nemoteno obratovanje, je treba natančno upoštevati stan-
dardne kriterije G50. Zaradi tega bodite pozorni na ostre nože oz. raje uporabljajte sekance G30.  ** Z dodatno opremo, 
*** Z dodatno prevleko

Vrtišče

M
inim

alna višina prostora 2200
M

inim
alna višina prostora 2400

Vrtišče

Povratni 
vod 5/4˝ Varnostni sklop 3/4˝

Tipalo kotla

Dodatna mufna 1/2˝

Tipalo varnostnega 
sklopa 3/4˝

Povratni vod 2˝

Dotok  2˝ Dotok  2˝

Dotok  5/4˝

721

769

476

1670

Varnostni sklop 3/4˝

Povratni vod 2˝

Dolžina polža največ 7m

Vr
tiš

če

  m
in.

 8
00

    
    

    
    

    
    

m
in.

 5
00

min. 500         1574        min. 400

Premer mešala od 1500 do 5000mm

Višina drže žita/peleti 2,5 m
Sekanci 5 m

950

1/2˝

18
0 °
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TeCHnikA biosMArT
TeHniCni PodATki 
in zAHTeve

1.  Vrata polnilnega prostora z izsesalnim kanalom
2.  Polnilni prostor z zaščitno oblogo
3.  Vroča litoželezna rešetka
4.  Predal za pepel
7.  Motor za upravljanje primarnega in 
     sekundarnega zraka
6.  Primarni zrak
7.  Sekundarni zrak
8.  Izgorevalna komora za visoke temperature
9.   Pokrov za čiščenje
10. Cevni izmenjevalec toplote
11. Območje izločanja prahu
12. Čistilni kanal
13. Ventilator vleka, krmiljen glede na hitrost
14. Lambda sonda
15. Menijsko vodeni uporabniški vmesnik na dotik
16. Ročica za čiščenje (BIOSMART 22)

vremensko vodena regulacija mešalnega kroga je po želji 
možna kot stenska enota

biosMArT

TeHnoloGijA UPlinjevAlniH koTlov
Drva se v spodnjem območju polnilnega prostora 
(območje žerjavice) razplinijo. Plin ob tlenju goriva, ki 
pri tem nastane, izgori v zgorevalni komori, ki se naha-
ja v zadnjem delu polnilnega prostora. Preostala trdna 
snov lahko nemoteno oksidira kot žerjavica. Pepel je 
mogoče tudi med obratovanjem odstraniti s pomočjo 
predala za pepel. 

TIPI Tehnični podatki BIOSMART 14 BIOSMART 22

Grelna moč* 14 21,6 kW

Prostor za gorivo 100 100 litri

Širina polnilnega prostora 370 370 mm

Globina izgorevalnega prostora 300 300 mm

Prostornina vode 100 100 litri

Maks. obratovalni tlak 3 3 bar

Transportna teža ca. 400 410 kg

Dovod in povratni tok 5/4 5/4 zoll

Višina dovoda 1150 1150 mm

Višina povratnega toka 450 450 mm

Višina priključka dimne cevi (brez kolena) 320 320 mm

Premer dimne cevi (zunanji) 130 130 mm

Potrebni vlek dimnika 0,2 0,2 mbar

Masa kotla brez izolacije      Širina polnilnega prostora

                                              Višina

                                              Globina izgorevalnega prostora

595

1235

930

595

1235

930

mm

mm

mm

Vtičnica 230 V / 13 A 230 V / 13 A

1015

Varnostni toplotni 
izmenjevalnik

min. 
300

* Navedena grelna moč se lahko razlikuje od države do države. 

1085

625

860
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00
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50
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0

32
0
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TIPI Tehnični podatki BMK 20/30 BMK 40/50

Grelna moč * 20/30 40/50 kW

Masa kotla z izolacijo    Širina mera D

                                       Višina mera E

                                       Globina mera F

973

1440

940

973

1640

940

mm

mm

mm

Prostor za gorivo 166 215 liter

Širina polnilnega prostora 330 330 mm

Globina izgorevalnega prostora 560 560 mm

Prostornina vode 125 175 litri

Maks. obratovalni tlak 3 3 bar

Transportna teža maks. 630 730 kg

Dotok in povratni vod r 1 1/4 r 1 1/4 zoll

Višina dotoka / Višina povratnega voda 1047 / 568 1247 / 568 mm

Višina priključka dimne cevi mera C (brez kolena) 1334 1534 mm

Premer dimne cevi (zunanji) 150 150 mm

Potrebni vlek dimnika 0,2 0,2 mbar

Masa kotla brez izolacije    Širina

                                             Višina

                                             Globina

875

1335

795

875

1535

795

mm

mm

mm

Vtičnica 230V / 13 A 230V / 13 A

TeCHnikA bMk
TeHniCni PodATki 

in zAHTeve

1.  Velik polnilni prostor
2.  Gosta vroča rešetka
3.  Predal za pepel
5.  Regulirani, predogreti sekundarni zrak
5.  Regulirani, predogreti primarni zrak
6.  Turbo-izgorevalna komora
7.  Turbulatorji
8.  Ročica za čiščenje
9.  Ventilator vleka
10. Dimna cev
11. Stikalna plošča kotla
12. Servo motorji za primarni in sekundarni zrak
13. Debela celotna izolacija
14. Kanal za plin, ki nastane ob tlenju goriva
(po želji: avtomatski vžig)

bMk

obMoCje seziGAnjA:
V celoti izolirano uplinjevalno območje, 
območje vžiga in izgorevalno območje; 
izgorki plina in trdnih snovi se ne mešajo. 
Udobno čiščenje preko predala za pepel. 

ConskA reGUlACijA 
izGorevAlneGA zrAkA:
Za vsako odgorevanje ustrezna količina kisika 
na ustreznem mestu.

ToPloTni izMenjevAlnik:
Cevni toplotni izmenjevalnik, ki se ga čisti od 
zunaj ter ima spremenljivo moč.

mera D

mera C

mera A

mera B

160

mera E

mera F* Navedena grelna moč se lahko razlikuje od države do države. 
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HrAnilniki in zAHTeve
oPTiMAlnA izolACijA in 
fleksibilne MoznosTi UPorAbe

hranilniki So izdelani iz debelega kvalitetnega jekla 
ter imajo izjemno 120-milimetrSko izolacijo iz kvalitetne pene. 

AkkUTHerM eCo toplotni hranilnik

TIPI Prostor-
nina
(litri 
skupaj)

Prostornina 
zalogovnika
namenjenega 
kotlovskim 
presežkom (litri)

Pros-
tornina 
tople 
vode
(litri)

Maks. 
solarno 
poln-
jenje
(litri)

d
ø  brez 
izola-
cije
(mm)

D
ø  z 
izolacijo
(mm)

H
višina z 
izolacijo 
(mm)

KR
prekucni 
premer 
brez 
izolacije 
(mm)

Na-
zivni 
pretok
(l/min.)

Solarni 
izmen-
jevalec 
toplote
(m2)

Položaj 
solarnega 
izmenjeval-
ca toplote

Priporočljiva 
površina 
kolektorjev
(m2)

Prostornina 
solarnega 
izmenjeval-
ca toplote
(litri)

PSF 600 solar 600 350 250 600 750 994 1745 1720 30* 2,2** spodaj 6-16 14,5
PSF 850 830 580 250 - 790 1030 1900 1800 30* - - - -
PSF 850 solar 830 580 250 720 790 1030 1900 1800 30* 2,5** spodaj 6-16 15
PSF 1000 1030 750 250 - 790 1030 2300 2150 30* - - - -
PSF 1000 solar 1030 750 250 725 790 1030 2300 2150 30* 2,5** spodaj 8-16 15
PSF 1100 1070 720 350 - 900 1140 1950 1800 30* - - - -
PSF 1100 solar 1070 720 350 1100 900 1140 1950 1800 30* 4** spodaj 12-24 25
PSF 1400 1370 1020 350 - 900 1140 2450 2270 30* - - - -
PSF 1400 solar 1370 1020 350 1150 900 1140 2450 2270 30* 4** spodaj 12-24 25
PSF 1600 1572 1220 350 - 1100 1340 1950 1870 30* - - - -
PSF 1600 solar 1572 1220 350 1230 1100 1340 1950 1870 30* 4** spodaj 12-24 25
PSF 2000 2020 1650 350 - 1100 1340 2450 2300 30* - - - -
PSF 2000 solar 2020 1650 350 1290 1100 1340 2450 2300 30* 4** spodaj 12-24 25

TIPI Prostor-
nina
(litri 
skupaj)

d
ø  brez 
izolacije
(mm)

D
ø  z 
izolacijo
(mm)

H
višina 
(mm)

Število 
gladkocevnih 
izmenjevalcev 
toplote

HV/HR
dotok in 
povratni vod 
ogrevanja

Mg anoda Ogrevalna 
površina 
toplotnih 
izmenjevalni-
kov (m2)

Ogrevalna 
površina toplot-
nih izmenjeval-
nikov (m2)

KW/WW
priključek za 
mrzlo in toplo 
vodo

F
prirobnica

eCO 305 300 - 650 1810 1 1̋ 5/4˝ - 1,4 1̋ 1
eCO 305 Solar 300 - 650 1810 2 1̋ 5/4˝ 0,93 1,4 1̋ 1
ECO 505 Solar 500 - 790 1838 2 1̋ 5/4˝ 0,96 1,95 1̋ 1

sisTeMski ToPloTni HrAnilnik Psf  z modulom za sanitarno vodo

eCo hranilnik za rabljeno vodo

*   Naveden nazivni pretok pri temperaturi toplotnega hranilnika 65°C in temperaturi tople vode 40°C (temperatura hranilnika 50°C: 20l/min)
** Izvedba PSF 600 Solar z gladkocevnim izmenjevalcem toplote, od PSF 850 naprej z izmenjevalcem toplote z rebrastimi cevmi. 

TIPI Prostor-
nina
(litri 
skupaj)

d
ø  brez 
izola-
cije
(mm)

D
ø  z 
izolacijo
(mm)

h
višina brez 
izolacije 
(mm)

H
višina z 
izolacijo 
(mm)

KR
prekucni 
premer brez 
izolacije 
(mm)

V/R
mufne dotoka 
in povratnega 
voda

Solarni 
izmen-
jevalec 
toplote
(m2)

Položaj 
solarnega 
izmenjeval-
ca toplote

Priporočljiva 
površina 
kolektorjev
(m2)

Prostornina 
solarnega 
izmenjevalca 
toplote
(litri)

Akkutherm 850 826 790 1030 1850 1900 1800 5/4˝ - - - -

Akkutherm 850 Solar 826 790 1030 1850 1900 1800 5/4˝ 2,5** spodaj 6-16 15

Akkutherm 1000 1000 790 1030 2250 2300 2150 5/4˝ - - - -

Akkutherm 1000 Solar 1000 790 1030 2250 2300 2150 5/4˝ 2,5** spodaj 8-16 15

Akkutherm 1100 1069 900 1140 1860 1950 1800 5/4˝ - - - -

Akkutherm 1100 Solar 1069 900 1140 1860 1950 1800 5/4˝ 4** spodaj 12-24 25

Akkutherm 1400 1370 900 1140 2370 2450 2270 5/4˝ - - - -

Akkutherm 1400 Solar 1370 900 1140 2370 2450 2270 5/4˝ 4** spodaj 12-24 25

Akkutherm 1600 1572 1100 1340 1850 1950 1870 5/4˝ - - - -

Akkutherm 1600 Solar 1572 1100 1340 1850 1950 1870 5/4˝ 4** spodaj 12-24 25

Akkutherm 2000 2020 1100 1340 2350 2450 2300 5/4˝ - - - -

Akkutherm 2000 Solar 2020 1100 1340 2350 2450 2300 5/4˝ 4** spodaj 12-24 25

Akkutherm 2000 / 2 2020 1100 1340 2350 2450 2300 je 2x2˝ - - - -

Akkutherm 2000 / 3F 2020 1100 1340 2350 2450 2300 3“ prirobnica - - - -
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GArAnCijA
in servis

Ker si prizadevamo, da bi naši izdelki sodili med 
najkvalitetnejše, je vsak kotel optimalno izdelan. Če kljub 
temu nastopijo težave, smo pripravljeni poiskati hitre in 
stranki prijazne rešitve.

Naša mreža servisov je obsežna in strokovna, zato smo 
strankam vedno in povsod za razpolago. 

"Naš recept za uspeh je 
enostaven in logičen: ne 

prodajamo ničesar, o čemer 
nismo povsem prepričani. Ne 
obljubljamo ničesar, česar ne 

moremo izpolniti."

Kurt Kaufmann,
vodja servisa od leta 1984
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 GuNTAMATIC
 GRELNE REŠITVE

HEIzTECHNIK GMBH
Bruck 7 . 4722 Peuerbach . Austria
Tel. 0043(0)7276-2441-0 . Fax 0043(0)7276-3031 . office@guntamatic.com . www.guntamatic.com

10/2016 . Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in napak v tisku. 

bIOsMArT / Kotel na polena

POWERCORN 
Kotel na goriva rastlinskega izvora BIOCOM / Industrijski kotel na pelete

bIOsTAr 
Dvojna naprava na pelete in polena

bMK 
Uplinjevalni kotel

bIOsTAr 
Nizkotemperaturni kotel na pelete


