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De zuiverste pelletverwarming ooit.
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Ons motto:
Alles kan beter.

De eerste gekeurde pelletketel ter wereld, de pelletcondensatietechniek, de 
textielsilo met flexibele bodem en pelletketels die elektriciteit opwekken – al 
sinds 1997 is ÖkoFEN innovatieleider in de pelletverwarmings-
technologie.

Bij ons gaat het niet om het eerste idee op de markt te gooien, maar om het 
beste idee. We denken vooruit en stellen onze eigen technologieën telkens 
weer in vraag.
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Luchtkwaliteit is altijd heel belangrijk geweest voor ons. 
Met de ZeroFlame® technologie is ÖkoFEN erin geslaagd de stofemissies tot 
een absoluut minimum te beperken.

Dit betekent dat we weer een beslissende mijlpaal hebben bereikt 
en ons pad blijven volgen: 
Altijd beter, steeds schoner in pelletverwarmingstechnologie.

De logische weg:
Steeds schoner.
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Het onzichtbare zichtbaar maken:
De uitlaatlucht is zo zuiver dat er niets 
te zien is. Alleen met behulp van een 
koud voorwerp kan de waterdamp 
zichtbaar worden gemaakt.
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Het resultaat:
De zuiverste 
ÖkoFEN 
pelletverwarming 
ooit.

Beste waarden onder reële 
omstandigheden
TÜV testte ook het schoonste ÖkoFEN 
pelletverwarmingssysteem ooit: 
Bij de cyclustest, die de verschillende 
bedrijfsomstandigheden gedurende 
een heel jaar simuleert, werd gemid-
deld slechts 2 mg/m3 (13% O2) fijnstof 
gemeten. 

De hoeveelheid stof die het hoog-
efficiënte pelletverwarmingssysteem 
verlaat, is nauwelijks meetbaar. Met 
onze nieuwste ontwikkeling leveren wij 
dus een belangrijke bijdrage aan de 
zuiverheid van de lucht.
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Zo werkt ZeroFlame®

De grote innovatie achter ZeroFlame® is enerzijds het speciale 
ontwerp van de vlampijp en anderzijds de gedeelde recirculatie van de 
verbrandingsuitlaatlucht. Deze afgevoerde lucht wordt aan de primaire 
lucht toegevoerd en in de hoge-temperatuur-uitbrandzone 
geïnjecteerd. 

Minimale emissie-
waarden dankzij de 
speciaal ontwikkelde 
luchtstroom - zonder 
filter.

Speciale luchtstroom

Luchttoevoer/ 21% O2

Injectie in 
verbrandingszone

Speciale geometrie 
en oppervlak van de 
vlampijp

Toevoer naar 
primaire lucht

Recirculatie

Uitlaatlucht/ 7% O2
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Vuur heruitgevonden.
Dankzij de speciaal ontwikkelde luchtstroomgeleiding 
ontstaat een vuur - ZONDER VLAM. De fijnstofuitstoot wordt hier-
door tot een minimum beperkt.
Het enige wat overblijft is warmte en schone uitlaatlucht!

Uit de vergelijking van 
beide technologieën blijkt 
dat de verbranding van 
pellets nog schoner is 
dankzij ZeroFlame®.

ZONDER ZeroFlame®

Regelmatig stoken met weinig stof
MET ZeroFlame®

Fijnstofemissies bijna nul
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De fijnstofwaarden

Voor de aanvaarding van statische 
prestaties onder de beste omstan-
digheden volgens het gebruikelijke 
testrapport (volgens EN303-5)

Overtuigend in de praktijk.

De belastingcyclustest van 9 uur, die ook rekening houdt met de 
start-, stop- en modulatiefasen, simuleert de werking van de 
verwarming gedurende een heel jaar. Zelfs bij wisselende 
- zogenaamd dynamische - vermogensafname blijft de gemiddelde 
emissiewaarde ruim onder de voor praktijkmetingen toelaatbare 
meetonzekerheid. 
Testrapporten van vergelijkbare ketels komen tot even goede waar-
den, maar vaak alleen met statisch opgenomen vermogen onder de 
beste omstandigheden, d.w.z. op het moment van testen, en niet 
tijdens bedrijf, zoals blijkt uit de belastingcyclustest.  
 

Met dynamische vermogensafname
in 9u durende belastingscyclus test incl. start, 
stop en modulerende fasen

VermogensafnameTotale hoeveel fijnstof in mg/m3  bij 13% O2

  Totale hoeveelheid fijnstof mg/m3  (13 % O2)      Vermogensafname %        Bedrijfstoestand van de ketel 0/l
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Toelaatbare meetonzekerheid voor 
praktijkmetingen

Praktische fijnstofgrenswaarde Duitsland

dynamische vermogensafname

fijnstof mg/m3 (13% O2)

Nom. 
belasting

Gedeeltelijke 
belasting

Condens 
ZeroFlame 
3 - 10 kW

0,5 1,7

Condens 
ZeroFlame 
4 - 12 kW

0,5 1,7

Condens 
ZeroFlame 
5 - 14 kW

0,5 1,7
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Zuiver – zonder filter.

De ZeroFlame® technologie overtuigt door:

Zuivere houtverbranding voor de 
beste luchtkwaliteit.

Geen energieslorpende 
deeltjesfilter nodig.

Werkt altijd, zelfs in start en 
uitdooffases

Kosteneffectief 
in de aankoop

Betrouwbare technologie en 
eenvoudige montage

Geen extra onderhoud, veilig in 
gebruik

  Totale hoeveelheid fijnstof mg/m3  (13 % O2)      Vermogensafname %        Bedrijfstoestand van de ketel 0/l
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De voordelen – 
minimale fijnstofuitstoot.
De vergelijking met andere vormen van verwarming toont duidelijk 
aan hoe minimaal de stofemissies van een Pellematic Condens met 
de ZeroFlame® technologie zijn. Niet alleen andere 
houtverwarmingssystemen, maar ook stookolieketels hebben een 
veel hogere stofuitstoot dan de innovatieve
ÖkoFEN technologie.

Fijnstofemissies van verwarmingssystemen (EN)
g/kWh

0,03

0,02

0,01

0

  Stroomopwaartse keten
  Direct/Brandstof

Pellematic Condens Stookolie
verwarming

Bron: Emissiebalans van hernieuwbare energiebronnen - Bepaling van de 
vermeden emissies in 2018, Duits federaal milieuagentschap, ÖkoFEN

Als ook rekening 
wordt gehouden met 
de stroomopwaartse 
keten van de 
energiebronnen, 
levert de overscha-
keling van olie naar 
pellets een aanzien-
lijke bijdrage tot de 
vermindering van de 
deeltjesemissie.
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Terwijl andere houtverwarmingssystemen ge-
bruik maken van elektrostatische stofvangers 
om de stofemissies te verminderen, kan bij de 
verbranding van pellets fijnstof bijna volledig 
worden vermeden met zeer doeltreffende en 
relatief eenvoudige maatregelen.

De vergelijking met andere alledaagse
fijnstof bronnen laat het duidelijk zien:
ZeroFlame® technologie is schoon, zelfs na 
een jaar. Een pelletketel met deze techno-
logie stoot bijvoorbeeld slechts ongeveer een 
tiende uit van wat de bandenslijtage van een 
gemiddelde auto veroorzaakt.

Praktische fijnstofemissies van houtgestookte 
verwarmingssystemen
in mg/m3  bei 13 % O2

Stofemissies per jaar (DE)
1 kop = 600 g

Ø Houtblok-ketel
Luchtverversingssysteem 
voor één kamer

Ø Houtblok-ketel
Ketel met watertoevoer

Ø Pelletketel

Pellematic Condens
Pellematic Condens

Bron: Emissiebalans van hernieuwbare energiebronnen - Bepaling van de 
vermeden emissies in 2018, Duits federaal milieuagentschap, ÖkoFEN
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Verdere informatie over 
deze nieuwe en innovatieve 
technologie op
okofen.be

België
ÖkoFEN Belgium
Kattestraat 81
8520 KUURNE
Tel.: +32 (0)56 72 36 30
E-Mail: info@okofen.be
www.okofen.be 

Scan deze code en bekijk de
ZeroFlame® Technologie video

Österreich - Zentrale
ÖkoFEN Forschungs- &
Entwicklungs Ges.m.b.H.
A-4133 Niederkappel, Gewerbepark 1
Tel.: +43 7286 74 50
E-Mail: info@oekofen.com
www.oekofen.com


