
Hoog Rendement
elektRoniscH moduleRend
AutomAtiscHe Reiniging
eenvoudige instAllAtie
4 veRmogens: 9, 15, 25 en 42 kW

De toekomst van ecologisch verwarmen

Pelletketels



ekopower, een jong innovatief Deens bedrijf heeft zijn 
specialisatie in pelletketels te danken aan jarenlange 
ervaring en onderzoek. Met deze achtergrond heeft 
ekopower een nieuwe technologie kunnen ontwikkelen 
om houtpellets te verbranden. Hiermee creëert ekopower 
een serie pelletketels met het hoogste rendement (tot 
95,5%) en de hoogste classificatie dankzij hun lage uitstoot 
van koolstofdioxide en stikstofmonoxide op de europese 
markt. (klasse A volgens norm en303-5).

De innovatieve ekoheat serie is ontworpen om de beste 
prestaties te bieden in gebruik en onderhoud. De ekoheat 
pelletketel kan lage aanschafkosten combineren met een 
eenvoudige installatie (door kant en klare pakketten), om 
zo beter bereikbaar te zijn voor het publiek dan menig 
ander pelletketelmerk. 

ekopower heeft een reeks van pelletketels in zijn 
assortiment met een bereik van 9 tot 42 kW, die geen 
complexe of kostbare installatie vereisen. De reiniging 
gebeurt volautomatisch en het gebruik en beheer van 
de pelletketel is net zo eenvoudig als elke andere ketel op 
fossiele brandstof.

Met andere woorden, ekopower behoudt zich aan een 
filosofie van innovatie met gezond verstand. en zet met 
deze biomassatechnologie een assortiment pelletketels 
neer met de hoogste kwaliteit in zijn segment.

Houtpellet is een restproduct van de afvalproductie 
in de houtindustrie. Ze zijn niet onderhevig aan  
prijsschommelingen vanwege de grote beschikbaarheid 
van de grondstof ten opzichte van fossiele brandstoffen.  

Waarom kiezen voor een ekoheat pelletketel? een natuurlijke, hernieuwbare energiebron

100% CO2100% CO2

In vergelijking met fossiele brandstoffen is hout een 
brandstof met een natuurlijke balans in CO2 uitstoot. 
Als houtpellets worden verbrand is de hoeveelheid 
CO2 die vrijkomt gelijk  aan de hoeveelheid die wordt 
geabsorbeerd door de boom gedurende zijn levensduur. 
Dit betekent dat tijdens deze cyclus de hoeveelheid CO2 in 
de atmosfeer niet wordt veranderd. Houtpellets is hiermee 
in het verlagen van milieubelastende CO2 uitstoot een 
belangrijk, innovatieve oplossing.
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De houtpellet is een op hout gebaseerd korrelvormig 
brandstof gemaakt van zaagsel en wordt gecomprimeerd 
zonder toevoegingen. Dankzij het feit dat deze brandstof 
uit pure houtafval bestaat, is dit een natuurlijke bron van 
energie die duurzaam, ecologisch en goedkoper is.

Door de hoge calorische waarde is het gebruik van deze 
nieuwe brandstof als een alternatieve energiebron een 
opkomende trend in veel europese landen, waar koude 
winters de norm zijn.

stAndAARden
Om een goede verbranding te bereiken en ervoor te zorgen 
dat de pelletketel efficiënt werkt, moeten houtpellets 
gemaakt zijn in overeenstemming met de en+ A1 norm.
De kwaliteitsnormen voor deze houtpellet specificeren de 
toegestane vocht- en chloorgehaltes, alsook de dichtheid 
en het acceptabele slijtage niveau. Dit alles om ervoor 
te zorgen dat de pelletketel de schoonste verbranding 
bereikt om zo efficiënt mogelijk te functioneren.

De eenvoudige werking van de ekoheat pelletketel 
vertaald zich in een snelle terugverdientijd. Dit mede door 
onderstaande redenen:

efficiëntie
Het ontwerp van de pelletketel is ontwikkeld om met de 
hoogst mogelijke efficiëntie warmte te onttrekken uit de 
rookgassen. Deze warmte wordt gebruikt om de CV te 
verwarmen.

Bediening
De ekoheat pelletketel heeft een elektronische nL 
touch screen die je naar eigen wensen kan instellen om 
watertemperatuur met een hoog rendement te behalen. 
Dit creëert een onverslaanbare karaktertrek die ook in de 
lage vermogens bijzonder sterk aanwezig is.

AutomAtiscH opeReRen
Houtpellets maken het automatisch voeden van  
de pelletketel mogelijk, door middel van vacuüm 
aanzuigtechniek en/of mechanische vijzeltoevoer. 

logistiek
De ruimte die nodig is om houtpellets op te slaan is de 
helft ten opzichte van stukhout. er zijn verschillende opties 
beschikbaar voor opslag en makkelijk aan te passen naar 
de mogelijkheden van de beschikbare ruimte.

De pelletketel kan op lage vermogens functioneren. 
Hierdoor zijn grote besparingen mogelijk, omdat de 
pelletketel zal moduleren naar vraag en wens van het 
verwarmingssysteem.

vooRdelige BRAndstof
Biomassa is een energiebron die wereldwijd geproduceerd 
wordt binnen de natuurlijke mogelijkheden. De brandstof 
is niet onderhevig aan de grillen van de handel, speculatie 
met energie of aan de accijnstoeslagen, zoals met fossiele 
brandstoffen en elektriciteit.

De houtpellet kostenbesparing
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Automatische reiniging
De reiniging van de pelletketel is geheel automatisch. De 
bodem van de brander is beweegbaar en schuift regelmatig 
ontstane assen tijdens het branden in de aslade. Tevens 
wordt de warmtewisselaar tijdens het verbrandingsproces 

automatisch gereinigd. een compressie-aslade is 
beschikbaar als optie, welke de reguliere aslade lediging 
uitstelt.

Voordelen van het verbrandingssysteem
Met de ekoheat pelletketel, heeft ekopower een innovatief 
verbrandingssysteem geïntegreerd. Waar veelal gebruikt 
gemaakt word van het traditioneel valsysteem, waardoor 
onrustig branden word veroorzaakt, werkt deze ketel met 

een gecombineerd systeem. Bestaande uit valsysteem en 
molshoopvoeding. Dit nieuwe hybride systeem vergoot 
de veiligheid tegen terugbranden en vijzelblokkeringen. 

Brander vAllend Bodem ekoHeAt

Verbrandingsproces 7 3 3
Brandstof blokkade 3 7 3
As in de brander 7 7 3
Terugbrand gevaar 3 7 3
Gedoofde valm 3 7 3

1
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1: Anti terugbrand pellet toevoer

2: Asverwijder plaat

3: Automatische ontsteking

4: Pellet toevoer

6 7



8 9

ekoheat ketel met Acs tapwaterboiler en 2 radiator zones

ekoheat ketel met ms Hydrolische kit voor vloerverwarming en Acs tapwaterboiler

ekoheat ketel met Acs tapwaterboiler en radiatoren

voorbeeld installaties

omscHRiJving uitvoeRing
VS Overstort klep Inclusief
Vr Anti condens regeling Inclusief
BC Circulatiepomp Inclusief
Sa Temperatuur sensor Optioneel
MS MS Hydrolische kit Optioneel
SF Temperatuur sensor Inclusief in MS kit
Se Buitentemperatuur voeler Inclusief in MS kit
BT BT buffervat Optioneel
aC Tapwaterboiler Optioneel

omscHRiJving uitvoeRing
VSa ACS Veiligheidsklep niet inclusief
Vea ACS expansievat niet inclusief
VZ Zone klep niet inclusief
VM Mix klep niet inclusief
BI Circulatiepomp vloerverwarming niet inclusief
Ba Circulatiepomp tapwaterboiler niet inclusief
VC expansievat niet inclusief

V3V Drieweg klep niet inclusief
VU Tweeweg klep niet inclusief

schematische tekenigen

ms Hydrolische kit

ekoheat ketel met radiatoren
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Handmatig vulbare bunker

Pellet aanzuigsysteem

De ekoheat pelletketel is voorzien van een toevoervijzel waarop verschillende bunker versies 
kunnen worden aangesloten. De bunker is beschikbaar in 2 versies:

De S bunker heeft een capaciteit van 160 kg / 210 liter
De L bunker heeft een capaciteit van 320 kg / 450 liter

een optioneel aanzuigsysteem voor pelletsbevoorrading is beschikbaar. Dit systeem vult de eigen houtpelletbunker automa-
tisch vanuit een centrale bunker. Voor dit systeem dient u de S bunker te installeren bij de pelletketel.

l: Lengte van aanzuigslang
D: Onderste deel van centrale pellet opslag
1: Aanzuigsysteem
2: Pelletbunker vul systeem
3: Aanzuigmol

De maximum lengte van “L” is 30 meter, rekening houdende 
dat er geen bochten gebruikt
kunnen worden die meer als 45 graden buigen. er dient een 
50mm buis gebruikt te worden.
Houtpellets van 6mm dikte dienen gebruikt te worden. Gebruik 
alleen houtpellets gecertificeerd volgens en+ A1 norm.

10 111 Depósito reserva (Opcional)
2 Sinfín de alimentación
3 Sistema antiretorno de llama
4 Cenicero
5 Sistema de autolimpieza del quemador
6 Quemador
7 Bomba de circulación
8 Válvula de retorno anticondensados
9 Válvula de seguridad
10  Sistema de autolimpieza pasos de humo
11  Motor ventilador
Progamador horario
Autotest

ekoheat ketel met buffervat en 2 
vloerverwarming circuits met Acs 
tapwaterboiler

 1: Pellet bunker (optioneel)

 2: Vijzel

 3: Anti terugbrand systeem

 4: Aslade

 5: Zelf reinigende brander

 6: Brander

 7: Circulatiepomp

 8: Anti condens regeling

 9: ketelveiligheid set

10: Zelfreinigende warmtewisselaar

11: Rookgas ventilator

Timer programma

Zelf test programma

Bt buffervat een buffervat is aan te raden bij installaties met meerdere warmte
zones van verschillende temperaturen, of complexe combinaties
welke niet kunnen worden geboden met de ms hydrolische kit
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voorbeeld installaties

onderdelen

VS

Vr

BC

BT

VM VM

BI BI

VU VU

Ba

aC



Middenweg 1
1703RA Heerhugowaard
Nederland

modellen ekoheat 900 ekoheat 1500 ekoheat 2500 ekoheat 4000
nonimaal vermogen (kW) 9,4 15 24,9 42,7
Rendement (%) 92,4 95,5 93,1 93,1
minimaal vermogen (kW) 2,5 3,9 6,1 11,8
Rendement bij minimaal vermogen (%) 88,3 91,5 91,2 91,3
energievraag 230v., 50 Hz, 1,5 A, 485 Watt
minimale retourtempertuur Ida - 15 ºC Ida - 15 ºC Up - 15 ºC Up - 15 ºC
drukverlies 5 mbar 7 mbar 9 mbar 32 mbar
minimale trek 15 Pa 15 Pa 15 Pa 15 Pa
maximale trek 20 Pa 20 Pa 20 Pa 20 Pa
Waterinhoud 46 55 73 104
maximale pellet comsumptie (kg) 2,2 3,1 5 9,6

MoDellen A B C D e F G H I J k Ø CH X Y Z Ø IC / RC

ekoheat 900 1145 472 660 487 583 974 876 77 115 220 287.5 125 - - - 1''
ekoheat 1500 1145 542 660 487 583 974 876 77 115 210 357.5 125 - - - 1''
ekoheat 2500 1247 641.6 660 550 583 1064 974 81 133 246 395 153 - - - 1 1/4''
ekoheat 4000 1276.8 641.6 912.4 718.8 583 1064 952 81 133 246 395 153 1 1/4’’
s Bunker - - - - - - - - - - - - 400 1387 561 -
l Bunker - - - - - - - - - - - - 800 1387 561 -
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T. +31 (0) 226-315919
Mob. +31 (0) 6-52438322
Email. nederland@ekopower.eu
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