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розумний котел, який піклується
про вас. 

Вже багато років Biodom гарантує низькі витрати на 
опалення, надійність та завжди теплий дім, без 
компромісів щодо комфорту. 

Сучасний дизайн, нова технологія BioLogic, просте 
обслуговування, надійність та щорічна економія 
витрат на опалення - аргументи, які переконають 
вас, що пелетні котли Biodom - це справжнє 
рішення для опалення вашого будинку. 

BIODOM 
ПЕЛЕТНІ КОТЛИ,
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Колоди - це найдавніше і 
найпростіше паливо для опалення. 
Дерево нарізають на менші 
шматочки, готові до спалювання, 
розмірами 250, 330 або 500 мм. 
Перед використанням деревину 
слід правильно зберігати, щоб 
належним чином висохнути. 
Вологість його не повинна 
перевищувати 20%. Щоб 
відповідати цьому критерію, 
деревина повинна сохнути не 
менше двох років. Калорійність 
залежить від породи деревини. 

Дерев’яна тріска екологічно чисте 
паливо. Довгі механічно нарізані 
частинки деревини досягають 100 
мм, зроблені з невеликих 
шматочків дерева. Виготовляють 
з дерева яке не годиться для 
інших цілей, наприклад 
виробництво дощок і т.п. або з 
відходів при переробці. Це 
недороге деревне паливо, яке не 
вимагає вирубки дерев, тому що 
вони по суті це залишки. Якість та 
енергетична цінність залежать від 
використовуваної деревини.

Пелета сучасне деревне паливо, 
вони мають високу калорійність і 

мають невеликий зольний 
залишок і вологість. Гранули 

циліндричні, стиснуті під тиском 
частинки деревини, виготовлені з 
сухого необробленого деревного 
залишку. Їх механічну міцність 

покращують природні зв’язуючі 
речовини. Вони мають довжину 

від 10 до 50 мм діаметр від 4 до 10 
мм. Гранули  забезпечують високу 

теплотворну здатність в 
порівнянні з тріскою або 

дровами.

Колоди з дерева Дерев’яна тріска Пелета з дерева

Екологічно чисте 
опалення

В останні роки ми займаємося питанням, 
як досягти енергоефективності та 
зменшити забруднення навколишнього 
середовища та нагрівання атмосфери за 
рахунок парникових газів. 

Основна проблема, з якою ми 
стикаємось, полягає не лише в 
ефективному споживанні енергії, але і в 
тому, як її виробляти та використовувати. 

Завдяки численним перевагам деревина 
була визнана паливом майбутнього. 

Це відновлюване джерело енергії та 
екологічно прийнятний спосіб опалення, 
що зменшує викиди CO2. 

ВЛАСТИВОСТІ 
БІОМАСИ 
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При використанні автоматичних пелетних котлівопалення вашого будинку буде безтурботним 
і простим. Ви можете отримати  гранули щодня, щотижня чи сезону. Не потрібно турбуватися 
про те, що вогонь  згасне, і ви застудитесь. 

Опалення  гранулами повністю автоматизовано, оскільки паливо додається за допомогою 
спеціальної системи подачі, з автоматичним запалюванням гранул. 

Гранули - це екологічно чисте паливо. 
При використанні в енергоефективних 
печах вони зменшують викиди 
парникових газів та шкідливих речовин. 

Основна екологічна перевага пелет у 
порівнянні з викопним паливом полягає в 
тому, що пелети не утворюють 
додаткового СО2. Оскільки вони зроблені 
з чистих тирси та деревної тріски, їх 
спалювання виділяє лише ту кількість 
вуглекислого газу, яку дерева поглинули 
під час свого зростання, і стільки, скільки 
вони могли б утворити, якщо вони згнили 
в лісі. Коли згоряє викопне паливо, 
виділяється вуглекислий газ, який в 
іншому випадку залишався б під землею, 
збільшуючи викиди парникових газів. 

Зелене та екологічне 
опалення 

Завжди тепло, 
без турбот

Енергетична цінність пелет залежить від 
типу дерева, вмісту води та рівня 
збереженості деревини. Якщо 
використовуються високоякісні гранули 
(які містять менше 10% води), рівень 
використання енергії становить від 4,7 
до 5,5 МВт-год / т. 

Калорійність та вологість говорять нам, 
скільки енергії ми отримаємо від пелет. 
Чим вища теплотворна здатність і чим 
нижче вологість, тим вища теплотворна 
здатність. Важливо використовувати 
гранули з вмістом золи до 1%, щоб 
оптимізувати використання та отримати 
більше тепла з мінімальним залишком 
золи. 

Висока ефективність, 
мала кількість попелу 

Деревина є рясною природною 
сировиною, оскільки відсоток лісів 
зростає. Завдяки зростаючій конкуренції 
серед постачальників та відновлюваності 
джерела, ціна на пелети залишається 
відносно низькою та стабільною. 

Збережіть свій сімейний бюджет і 
заощадите гроші! У порівнянні з мазутом, 
пелети знижують вартість опалення на 
50%. Ціни на нафту, природний газ та 
електроенергію постійно зростають, тому 
опалення пелетами - розумний та 
безпечний вибір на майбутнє 

Недорога та 
доступна сировина 

ECO

Екологічно чистий матеріал з високою 
теплотворною здатністю

Дерев'яні пелети для обогрева
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Котлів та камінів Biodom 

Потік повітря 
можливий лише через 

спеціальний отвір і 
ніде більше. Це 

дозволяє оптимально 
керувати технологією 

BioLogic. 

Камера 
згоряння 

герметично 
закрита 

Сталий розвиток 
будівельного сектору 

з основною 
турботою про ваше 

здоров’я та чисте 
довкілля. 

EU
quality

Європейська 
якість 

90 %

Економічна концепція 
роботи забезпечить 

постійну ефективність 
незалежно від робочої 

потужності. 

Висока 
ефективність 

системи 

Робота котла  майже 
повністю безшумна і 
не порушує роботу 

користувача.

Безшумна 
робота 

ПЕРЕВАГИ 

Простий дисплей 
дозволяє швидко, 

чітко та зручно 
керувати котлами та 

камінами.

Зручний 
контролер 

технологія майбутнього 
для максимальної 

ефективності 

ВИТВІР 
МИСТЕЦТВА
ТЕХНОЛОГІЯ 
BIOLOGIC 
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BioLogic - це найсучасніша технологія управління приладами для 
обігріву гранулами. Її інноваційною перевагою є автоматичне 
пристосування параметрів до зовнішніх факторів (щільність 
повітря, тяга димоходу, якість пелет ...), тому горіння завжди 
відбувається в оптимальних і контрольованих умовах.

Завдяки постійній автоматичного регулювання ніяких аномалій виникнути не може, тому робота і рівень 
економічності завжди оптимальні. Сучасні технології забезпечують дуже ефективне згорання з максимальним 
коефіцієнтом використання і мінімальними викидами в атмосферу.

Вхідне повітря 
для згоряння та 

щільності повітря
Тягу димоходу  

Якість пелети за 
теплотворною 

здатністю, 
вологістю і 

довжині   

забезпечує значну 
економію палива 

та зменшує 
викиди 

Роботу пальника  

Автоматичне регулювання 

Система управління BioLogic  контролює 

На відміну від класичних пристроїв згоряння, які працюють за 
заданими параметрами, опалювальні прилади з найсучаснішим 
інтегрованим регулюванням BioLogic виявляють зміни та 
автоматично пристосовуються до них, забезпечуючи оптимальну 
ефективність. 

DO
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Передачу тепла від 
димових газів до водяного 

середовища в котлі 
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Класичні керуючі  пристрої працюють із фіксованими параметрами, 
тоді як система BioLogic автоматично регулює параметри та 
забезпечує оптимальну роботу. Це означає, що коли такі умови, як 
якість, та теплотворна здатність гранул змінюються, або тяга 
димоходу змінюється через коливання тиску, показники 
ефективності не падають.

BioLogic дозволяє адаптувати, тоді як у класичних керуючих  
пристроях коефіцієнт корисної дії може впасти більш ніж на 10%.

Система управління BioLogic забезпечує контроль  вхідного повітря 
для згоряння, контроль  щільності повітря, контроль  тяги 
димоходу, контроль  якості гранул з урахуванням теплотворної 
здатності, вологості та довжини, контроль  тепловіддачі димових 
газів воді в опаленні  та контроль  роботи пальника.

Завдяки постійному автоматичному регулюванню не виникає 
жодних аномалій, тому експлуатація та ефективність використання 
палива завжди оптимальні. 

Графіка демонструє споживання та економію за 
допомогою технології BioLogic порівняно з 
технологією фіксованих параметрів (FPT). 

FPT

BioLogic

3.700 €

€

Горіння з фіксованими 
параметрами. 

Горіння за допомогою 
технології BioLogic. 

4-5 

7-9 

Тонн

Тонн

один 
опалювальний 

сезон 

Десять 
опалювальних 

сезонів 

 BioLogic 
заощадить

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Якщо за один опалювальний сезон мінімальна різниця складе 3 
тонни. Проте за 10 сезонів експлуатації 30 тонн як мінімум. 
Якщо відобразити економію в грошах, то користувач який 
використовує котли BIODOM з технологією BioLogic витратить 
на 3700 євро менше ніж, користувач який використовує 
класичні котли з автоматикою з фіксованими параметрами. 



Опалення майбутнього 

Пелетні 
котли 

Котли на пелетах економічні, мають 
тривалий термін експлуатації, не 
потребують технічного 
обслуговування та генерують мінімум 
викидів шкідливих речовин у 
навколишнє середовище. З усіх котлів 
на дерев'яної  біомасі котли на 
пелетах мають найскладнішу 
технологію, інвестуючи в опалення на 
гранулах, ви не лише заощадите 
простір та  сімейний бюджет, а й 
внесете свій внесок у покращення та 
чистіше навколишнє середовище.

Вже багато років Biodom  гарантує 
низькі витрати на опалення, 

надійність та завжди теплий дім, без 
компромісів щодо комфорту. 

При визначенні потреби в опаленні 
площа обігріву і спосіб будівництва 
мають ключове значення. Завдяки 
широкому діапазону потужності 
котли на пеллетах підходять для 

сімейного, або енергозберігаючого 
будинку, а також для міських 

поселень.

Сучасне програмне забезпечення 
дозволяє налаштовувати і 

регулювати відповідно до ваших 
побажань і потреб. Завдяки 

автоматичному запалюванню і 
можливість запрограмувати 

тижневий графік роботи, опалення 
вашого будинку завжди буде 

комфортним.

Менше місця, 
більше тепла 

Оберіть  котел, 
який задовольнить 

ваші потреби

Більше 
функціональності 
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Самоочисний пелетний котел з технологією Biologic. Пелетний котел Biodom 54 A 
має автоматичну систему очищення пальника, а також автоматичну систему 
очищення теплообмінника. Після кожного гасіння котел самоочищається. Він також 
має сенсорний дисплей, який забезпечує легкий доступ до роботи Biodom 54 A. 
Ручне очищення рекомендується після 2-2,5 тонн гранул. 
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ANINGBiodom 54 A
пеллетный котел, що самоочищається

Пелетний котел з 
системою самоочищення 

Пелетний котел, BIODOM 54A
Опалювальна площа: 120 – 800 м².
Потужність:51,6( 13,4 – 51,6) кВт.
Коефіцієнт корисної дії: > 90%.
Діаметр димаря: Ø 100 мм.
Об’єм води у котлі: 156 л.
Живлення: 220-230 В / 50 Гц 

Бункер для пелет: 200 кг.
Витрати палива пелети:
Мінімум – 3,0 кг/год.
Максимум – 11,7 кг/год.
Розміри (В х Ш х Г): 165 х 139 х 75 см
Вага: 570 кг.
Вентилятор витяжки димових газів 
Вентилятор повітрозабірника

Гідрострілка
Запобіжний клапан
Циркуляційний насос
Клас котла: 5 
Максимальна довжина 
гранул: 30 мм

Технічні характеристики 

LCD дисплей із 
сенсорним екраном
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Пелетний котел з 
системою самоочищення 

Biodom 27 A
Пелетний котел, що самоочищається

Самоочисний пелетний котел з технологією Biologic.  Пелетний котел Biodom 27 A 
має автоматичну систему очищення пальника, а також автоматичну систему 
очищення теплообмінника. Після кожного гасіння котел самоочищається. Він також 
має сенсорний дисплей, який забезпечує легкий доступ до роботи Biodom 27A. 
Ручне очищення рекомендується після 2-2,5 тонн гранул. 

Технічні характеристики 

Пелетний котел, BIODOM 27A
Опалювальна площа: 80 – 400 м².
Потужність:26,9 ( 7,8 – 26,9) кВт.
Коефіцієнт корисної дії: > 90%.
Діаметр димаря: Ø 80 мм.
Об’єм води у котлі: 72 л.
Живлення: 220-230 В / 50 Гц 

Бункер для пелет: 180 кг.
Витрати палива пелети:
Мінімум – 1,8 кг/год.
Максимум – 6,2 кг/год.
Розміри (В х Ш х Г): 143 х 91 х 65 см
Вага: 271 кг.
Вентилятор витяжки димових газів 
Вентилятор повітрозабірника 

Гідрострілка
Запобіжний клапан
Циркуляційний насос
Клас котла: 5 
Максимальна довжина 
гранул: 30 мм 

LCD дисплей із 
сенсорним екраном
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Багаторічний досвід, розробка, випробування та 
цілеспрямованість у галузі систем опалення на біомасі 
привели нас до створення пелетного котла Biodom 
27c5. Це система повного згоряння дерев'яної  
біомаси, що включає автоматичне запалювання та 
подачу гранул. Завдяки своїй  технології  BioLogic  
котел адаптується до умов у реальному часі та тим 
самим забезпечує оптимальне згоряння і максимальну 
ефективність.

Biodom 21 - це менша версія котла Biodom 27c5, 
пристосована для ринку енергоефективних будинків, де 
немає необхідності у великій потужності опалення. Завдяки 
накопичувачі теплової енергії котел Biodom 21 може 
обігрівати навіть класичні будинки площею до 300 м2 
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Biodom 27c5 
Пелетний котел

Biodom 21 
Пелетний котел

Пелетний котел, BIODOM Valter 27c5
Опалювальна площа: 80 – 450 м²
Потужність: 30 (8,6 – 30,8) кВт
Коефіцієнт корисної дії: > 92%
Діаметр димоходу: Ø 80 мм
Об’єм води в котлі: 74 л
Бункер для пелет 180 кг
Витрати палива пелети:
Мінімум – 1,9 кг / год.
Максимум – 6,8 кг / год.
Розміри (В х Ш х Г):140 х 91 х 66 см
Вага: 240 кг
Вентилятор витяжки димових газів 
Вентилятор повітрозабірника
Гідрострілка
Запобіжний клапан
Циркуляційний насос
Клас котла: 5 
Максимальна довжина гранул: 30 мм
Живлення: 220-230 В / 50 Гц 

Пелетний котел, Biodom 21
Опалювальна площа: 60 – 300 м²
Потужність:23( 6,6 – 22,7) кВт
Коефіцієнт корисної дії: > 92%
Діаметр димаря: Ø 80 мм
Об’єм води у котлі: 61 л
Бункер для пелет: 150 кг
Витрати палива пелети:
Мінімум – 1,0 кг/год.
Максимум – 6,0 кг/год.
Розміри (В х Ш х Г):136 х 66 х 72 см
Вага: 215 кг
Вентилятор витяжки димових газів 
Вентилятор повітрозабірника
Гідрострілка
Запобіжний клапан
Циркуляційний насос
Клас котла: 5 
Максимальна довжина гранул: 30 мм
Живлення: 220-230 В / 50 Гц

Технічні характеристики Технічні характеристики 
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Доступна також модель Biodom 
C15 + з додатковим резервуаром 
для пелет 55 кг (загалом 110 кг). 

Пелетний котел, BIODOM C15
Опалювальна площа: 50 – 200 м².
Потужність: 17( 5 – 17) кВт.
Коефіцієнт корисної дії: > 94%.
Діаметр димаря: Ø 80 мм.
Об’єм води у котлі: 42 л.
Бункер для пелет: 55 кг.
Витрати палива пелети:
Мінімум – 1,4 кг/год.
Максимум – 6,0 кг/год.
Розміри (В х Ш х Г):120 х 56 х 80 см
Вага: 220 кг.
Вентилятор витяжки димових газів 
Вентилятор повітрозабірника
Розширювальний бак 8 л
Запобіжний клапан
Циркуляційний насос
Клас котла: 5 
Максимальна довжина гранул: 30 мм
Живлення: 220-230 В / 50 Гц

Biodom C15 - це система повного згоряння дерев'яної 
біомаси, що включає автоматичне запалювання та 
подачу гранул. Biologic - це крок до більшої 
ефективності, економії на енергетичних витратах і 
допомагає захистити навколишнє середовище з 
низьким рівнем викидів. Завдяки своєму сучасному 
дизайну Biodom C15 підходить як для вашої котельні, 
так і для вашої вітальні.

Biodom C 15 
Пелетний котел
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Технічні характеристики 

Пелетний котел, BIODOM C15+
Опалювальна площа: 50 – 200 м².
Потужність: 17( 5 – 17) кВт.
Коефіцієнт корисної дії: > 94%.
Діаметр димаря: Ø 80 мм.
Об’єм води у котлі: 42 л.
Бункер для пелет: 110 кг.
Витрати палива пелети:
Мінімум – 1,4 кг/год.
Максимум – 6,0 кг/год.
Розміри (В х Ш х Г):170 х 56 х 80 см
Вага: 230 кг.
Вентилятор витяжки димових газів 
Вентилятор повітрозабірника
Розширювальний бак 8 л
Запобіжний клапан
Циркуляційний насос
Клас котла: 5 
Максимальна довжина гранул: 30 мм
Живлення: 220-230 В / 50 Гц 



14 BIODOM PELLET BOILERS AND STOVES

Витвір мистецтва,
джерело опалення великих 

приміщень  

Пелетний камін,
з водяним 
контуром 

Пелетний камін, з водяним контуром є 
важливим джерелом опалення вашого 
будинку та теплої води для побуту. Це 
сучасний пристрій, що поєднує в собі 
переваги  печі та сучасних технологій. 
Вони поєднують тепло, практичність, 
чистоту та вигідну ціну.

Потужна піч обігріватиме не тільки 
приміщення, в якому вона стоїть, але і всю 

квартиру. Вогонь у гарячій водяній печі 
нагріває воду, яка збирається у збірному 

баку, яка згодом перекачується через 
систему опалення (радіатори, тепла 

підлога, котел ...), опалюючи ваш будинок.
Автоматика може управляти трьох 

ходовим краном. Камін буде працювати на 
бак для нагріву води, коли температура в 
баці гарячої води досягне встановленої, 

автоматика перемкне кран і камін 
продовжить працювати на систему 

опалення. 

Опалюйте весь ваш дім, 
і нагрівайте воду для 

побутових потреб

Це може бути допоміжним джерелом як 
доповнення до первинного джерела 

опалення або ви можете використовувати 
його потужність як основне джерело 

опалення всіх типів будинків. Для своєї 
роботи він потребує відповідного димоходу, 

повітрозабірника та джерела живлення. 

Допоміжне або основне 
джерело енергії 

Сучасне програмне забезпечення дозволяє 
просто керувати гарячою водою. Ви можете 

зробити вибір за допомогою дисплея на 
каміні. Завдяки автоматичному запалюванню 

та налаштуванням щотижневого режиму, 
опалення вашого будинку завжди буде 

комфортним

Керування за 
допомогою панелі 

управління
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Пелетний камін, BIODOM H20
Опалювальна площа: 60 – 180 м².
Потужність: 18,3( 5,6 – 18,3) кВт.
Коефіцієнт корисної дії: > 94%.
Діаметр димаря: Ø 80 мм.
Об’єм води у котлі: 36 л.
Бункер для пелет: 45 кг.
Витрати палива пелети:
Мінімум – 1,2 кг/год.
Максимум – 5,6 кг/год.
Розміри (В х Ш х Г):119 х 57 х 60 см
Вага: 215 кг.
Вентилятор витяжки димових газів 
Вентилятор повітрозабірника
Розширювальний бак 8 л
Запобіжний клапан
Циркуляційний насос
Клас котла: 5 
Максимальна довжина гранул: 30 мм
Живлення: 220-230 В / 50 Гц

Biodom H20 – це перший пелетний камін з водяним 
контуром, що використовує інноваційну технологію 
Biologic, що пропонує численні переваги для користувача. 
Biologic являє собою крок до більшої ефективності, економії 
на енергетичних витратах і допомагає захистити 
навколишнє середовище з низьким рівнем викидів. 
Сучасний дизайн, чудова сумісність та низьке споживання 
гранул - лише деякі з причин, чому Biodom H20 є 
правильним вибором для вашого будинку..

Biodom H2O 
Пелетний камін, з водяним контуром

Технічні характеристики 
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Biodom Hanuma 11 - це система повного згоряння деревної 
біомаси, що включає автоматичне запалювання та подачу 
гранул. 

Технологія Biologic - це крок до більшої ефективності, 
економії енергетичних витрат і допомагає захистити довкілля 
з низьким рівнем викидів. Сучасний дизайн, чудова 
сумісність та низьке споживання гранул - лише одна з 
причин, чому Biodom Hanuma 11 є правильним вибором для 
вашого будинку. 

Пелетний камін, 
BIODOM Hanuma 11

Пелетний камін, BIODOM Hanuma 11
Опалювальна площа: 20 – 100 м².
Потужність: 9,52 (3,37 – 9,52) кВт.
Коефіцієнт корисної дії:> 91%.
Діаметр димоходу: Ø 80 мм.
Об’єм води в котлі: 0 л.
Бункер для пелет: 16 кг.
Витрати палива пелети:
Мінімум – 0,76 кг / год.
Максимум – 2,29 кг / год.
Розміри (В х Ш х Г):100 х 53 х 54 см
Вага: 98 кг.

Технічні характеристики 
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екологічно чисте опалення. 

Ми розпочали розробку котлів на гранулах в 1999 році, 
а власне серійне виробництво та продаж розпочали в 
2004 році. Ми розпочали діяльність на ринку Словенії 
та почали успішно розширюватися за кордоном у 2005 
році. 

В даний час ми експортуємо близько 90% нашої 
продукції. При правильному підході та впорядкованій 
організації ми можемо продовжувати досягати чудових 
результатів, незважаючи на зміни на ринку.

Ми дивимося на майбутнє з оптимізмом та відчуттям того, 
що можемо досягти кожної останньої мети, яку ми собі 
поставили. А може, ми можемо навіть перевершити їх 

Ми зосереджуємо всю свою енергію на розвитку установок 
спалювання біомаси. Наша місія базується на вартості 
людських ресурсів та зручності використання зеленої 
енергії, завдяки чому ми зменшуємо щомісячні рахунки за 
опалення. Наше бачення - стати однією з провідних 
компаній на міжнародному ринку систем опалення. 

НАША ІСТОРІЯ 



BIODOM 27 d.o.o.
OIC Hrpelje 4a

6240 Kozina, Slovenija
Tel.:  +386 5 6801456
Fax:  +386 82051087

www.biodom.eu
info@biodom.eu 

Spletna stran: www.biodom27.si 
E-pošta: info@biodom27.si

Технічні дані носять лише інформаційний характер. Зображення в брошурі можуть відрізнятися від справжніх приладів. Biodom 27 d.o.o. залишає за собою право вносити 
зміни в програму. Просимо вибачення за будь-які помилки в брошурі.

Купуючи продукцію компанії BIODOM, ви не тільки Заощаджуєте Ваш бюджет, і дбаєте про екологію, та вносите 
свій вклад в розвиток дитячо юнацького спорту в Нашій країні.
Компанія BIODOM є спонсором Української лижної команди зі стрибків з трампліну. 
Юні спортсмени отримують високоякісний спортивний інвентар, що допомагає їм досягати кращих результатів

Україна
М. Дніпро

 вул. Святослава Хороброго, 21.
Тел +38 067 523 50 02
е-mail :info@biodom.top

www.biodom.top




