
Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Høj effektivitet
Brugervenligt styringsdisplay
Selvrensende røgkanaler
Automatisk askeudkast
4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kW

Træpillefyr



Ekopower er en innovativ virksomhed, med mange års 
erfaring i specielt træpillefyr ved brug af nyudviklet dansk 
teknologi. Ekopower har skabt en række Ekoheat kedler 
med de højeste virkningsgrader på op til 95,5% , og den 
højeste klassifikation takket være deres lave udledning af 
CO2 og NOx (klasse A i henhold til standard EN303-5).

Den højeffektive Ekoheat serie er resultatet af flere års 
udvikling og research, designet kombineret med den høje 
ydelse i brug og nemme vedligeholdelse, gør Ekoheat med 
den lave købspris og installationsomkostninger, til et af de 
mest attraktive pillefyr på markedet.

Vi producerer Ekoheat i mange forskellige størrelser og 
kan levere fra 9 kW og op til 42 kW. Anlæggene er enkelt 
opbyggede og kræver ingen større og dyre installationer, 
har automatisk askeudkast og røgkanalrens, samt et let 
overskueligt brugerpanel.

Med andre ord, er Ekopowers filosofi innovation med 
sund fornuft. Vi vil gerne give forbrugeren, der går ind 
for vedvarende energi, et godt alternativ til en rimelig 
pris og som på det højeste niveau, giver os alle et mere 
bæredygtigt miljø.

Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr? 
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Træpiller er oftest lavet af et biprodukt fra træindustrien. 
Træpiller er ikke påvirket af prisjusteringer på de 
internationale markeder, da det er en råvare, der er 
tilgængelig for alle og derved giver større uafhængighed.

En naturlig CO2 neutral vedvarende energikilde
Sammenlignet med fossile brændstoffer som olie og gas, 
er træ et brændstof med en naturlig balance, når det 
gælder udledning af drivhusgasser. Når træpiller brænder, 
udledes den samme mængde kuldioxid, som absorberes 
af træet i løbet af dets livscyklus. Dette betyder, at 
mængden af kuldioxid som udledes ved brug af træpiller 
som varmekilde forbliver neutral og derved ikke påvirker 
drivhuseffekten. 

100% CO2100% CO2

3



Træpillen er et granulat fremstillet af savsmuldsspåner. 
Pillerne komprimeres uden brug af tilsætningsstoffer, 
da de naturlige bestanddele i træet er tilstrækkelige til 
komprimeringsprocessen. Takket være det faktum, at det 
er et brændstof fremstillet af træaffald, er det en naturlig 
kilde til energi, som er økologisk og billigere.

På grund af den høje brændværdi, er brugen af   denne 
type brændstof som alternativ energikilde på fremmarch 
i mange europæiske lande, hvor hårde vintre er normen.

Standarder
Kvalitetsstandarderne for træpiller angiver den tilladte 
mængde af vandindhold, tæthed og slid niveau. For 
at opnå en god forbrænding og sikre, at kedlen kører 
effektivt, bør der anvendes træpiller med DIN plus eller EN 
plus standarden.

automatiSk påfyldning af træpiller
Løsningen med et fuldautomatisk Ekosuply system til 
påfyldning af træpiller, som via et roterende hjul og vakuum 
hentes direkte fra en ”big pack” og over i magasinet, gør 
det nemt at bruge træpiller som varmekilde. Pillefyret har 
ligeledes automatisk optænding.

opbevaring
Den plads det kræver at opbevare træpiller, er halvdelen 
af   det som kræves til træ. Der er forskellige muligheder for 
opbevaring alt efter hvor meget plads der hos forbrugeren.  

Træpillen
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Besparelsen ved brug af Ekoheat som varmekilde gør at din 
investering bliver tilbagebetalt på kort tid. 

effektivitet
Ekoheat kedler reducerer væsentligt røggas temperaturen, 
som giver et af markeds højeste virkningsgrader på op til 
95,5 %. 

Styring
Ekoheat kedler har en Dansk produceret Touch screen 
styring, der bestemmer mængden af luft i  henhold til 
mængden af brændsel, så man opnår den optimale 
temperatur i kedlen. Dette skaber den ideelle forbrænding, 
især på de lave ydelses områder.

Ved den høje effektivitet på de lave ydelses områder, er der 
store besparelser at hente i forbruget, fordi kedlens ydelse 
kan modulere efter varmeanlæggets behov. 

ØkonomiSk brændSel
Biomasse er en energikilde der normalt er produceret af 
overskudsmateriale fra nærområdet i det enkelte land. Det 
er derfor også uafhængigt af udefra kommende forhold 
som olie, gas og elektricitet og priserne er derfor meget 
stabile i niveau. 

Besparelse
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Automatisk rensning
Ekoheat pillefyr er udstyret med automatisk rensning. Det 
er udstyret med automatiske rensefjer i røgkanalerne, som 
giver en høj udnyttelse af røggasserne ved ofte at fjerne sod 
og aske fra varmeveksleren. Rensefjerene er forbundet til en 
motor, som automatisk styres efter kedlens forbrug og kører 
kun, når der er behov for det. Brænderen har automatisk 

askeudkast, som sker ved at bundpladen i brænderen 
kører frem og tilbage. Asken tømmes derved automatisk 
i  askeskuffen, uden at lukke ned for forbrændingen som 
i andre traditionelle anlæg.  Ekocompress askeskuffe er 
en mulighed, som kan komprimere asken og forlænge 
perioden mellem tømningerne.

Fordele ved forbrændingssystemet 
Med Ekoheat kedel har Ekopower udviklet et innovativt 
forbrændingssystem. Det er et hybridt system, som samler 
alle fordele fra de traditionelle systemer og kombinerer 
dem med helt nye højeffektive forbrændingsmetoder. 

Det forhindrer en ustabil forbrænding, og forbedrer 
sikkerheden mod tilbagebrænd eller blokering af røggasser 
og pille tilføring. 

Brænder faldStoker mulvarp ekoheat

Intern snegl

Brandsikring uden vandtilslutning

Aut. askeudkast

Foto sensor

Aut. tænding

7 3 3
3 7 3
7 7 3
3 7 3
3 7 3
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1: Termosikring

2: Askeplade 

3: Eltænder

4: Intern snegl
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ekoheat pillefyr med varmtvandsbeholder og radiatorer

anlægs eksempler

beSkrivelSe 
VS Sikkerhedsventil 
Vr Shunt ventil
BC Cirkulationspumpe
SA Varmt vandsbeholder Føler
MS Gulvvarme system
SF Føler 
Se Føler 
BT Buffertank

beSkrivelSe 
VZ Zoneventil

VM 3 vejs blandeventil
BI Cirkulationspumpe, gulvvarme

BA Cirkulationspumpe, 
Varmtvandsprioritering

VC Trykekspantion
VCV 3 vejs motorventil

VU regulerings ventil

Ordforklaring
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ekoheat  pillefyr med radiatorer



ekoheat pillefyr med varmtvandsbeholder og 2 radiatorer

ekoheat pillefyr med gulvarme shunt og varmtvandsbeholder

mS gulvvarme unit
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10 1 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
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ekoheat pillefyr med 
akkumuleringstank, gulvarme og 
varmtvandsbeholder

 1: Pillemagasin (tibehør)

 2: Snegl

 3: Termosikring

 4: Askeskuffe

 5: Aut. askeudkast

 6: Brænderør (Herd)

 7: Cirkulationspumpe

 8: Shunt ventil

 9: Sikkerhedsventil

10:  Aut. rensesystem i røgkanaler 

11: Røgsuger 

eksempler på installation

opbygning

bt akkumuleringstank
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Mulighed for flere størrelse magasiner

Automatisk påfyldnings system 

Ekoheat kedler er udstyret med en ekstern snegl, som giver flere muligheder med magasinet.

Magasinet bliver leveret samlet og fås I flere størrelser:

S – Magasin´s kapacitet er 160kg/210 liter
L – Magasin´s kapacitet er 320kg/450 liter

En mulighed er Ekosupply, som er et automatisk system der via vakuum kan fylde magasinet fra en central silo eller lignende. 
Dette system er tilgængeligt i 2 forskellige modeller. S – Model, som er speciel designet til S – Magasin og en universal model, 
som kan benyttes til alle andre slags magasiner. Ekosupply har en separat styring, der ikke er integreret i kedlens styring. 

L: Længde af suge streng
D: Nederste sektion af eksterne beholder
1: Sugeenhed
2: Cylinder monteret i pillemagasin
3: Roterende pilleopsamler 

Den maximale længde på sugelængde “L” er 30 m. Bemærk at 
alle bøjninger må max. Være 45 grader, med en rørdiameter 
på 50mm.



Falstervej 28
5500 Middelfart
Danmark

model ekoheat 900 ekoheat 1500 ekoheat 2500 ekoheat 4000
nominel ydelse (kw) 9,4 15,0 24,9 42,7
virkningsgrad nominel ydelse (%) 92,4 95,5 93,1 93,1
minimum ydelse (kw) 2,5 3,9 6,1 11,8
virkningsgrad lavlast (%) 88,3 91,5 91,2 91,3
Strøm tilslutning 230v., 50 Hz, 2.1 A, 485 Watt
retur temperature (shunt) Ida - 15 ºC Ida - 15 ºC Up - 15 ºC Up - 15 ºC
tykfald i kedel 5 mbar 7 mbar 9 mbar 32 mbar
minimum skorstenstræk 15 Pa 15 Pa 15 Pa 15 Pa
maximum skorstenstræk 20 Pa 20 Pa 20 Pa 20 Pa
vandinhold i kedel 46 55 73 104
forbrug ved 100% ydelse(kg/t) 2,2 3,1 5 9,6

MODEL 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 81 133 246 395 150 - - - 1 1/4’’
Ekoheat 4000 1276.8 641.6 912.4 718.8 583 1064 952 81 133 246 395 150 1 1/4’’
S – Magasin - - - - - - - - - - - - 400 1387 561 -
L – Magasin - - - - - - - - - - - - 800 1387 561 -

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER

STØRRELSER
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Tlf.: 63 40 70 50
Fax: 63 40 70 54
Mail: post@ekopower.dk
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