
LIDER PALNIKÓW NA PELLET

®

nowa linia HYBRID

przełomowa linia REVO

niezawodna linia X



PALNIKI NA PELLET NEXT-GEN

Nasza oferta obejmuje palniki o mocy od 5 do 500 kW, w trzech 

liniach technologicznych: linia X i najnowsze linie REVO i HYBRID. Bez 

konieczności wykonania kosztownych zmian w istniejącej instalacji, 

palniki można podłączyć do każdego rodzaju kotła – zasilanego olejem, 

gazem lub paliwem stałym.

Oferujemy innowacyjne wzornictwo i nową jakość estetyki, do tej pory 

niedostępne w tej kategorii produktów. Urządzenia te dostarczają 

najnowszą technologię i gwarantowaną niezawodność.

Palniki pelletowe następnej generacji

System Napędu Hybrydowego Pellas X

n Wentylator i podajnik wewnętrzny zintegrowane w jednym napędzie!
n W pełni kontrolowany przez czujnik Halla
n Pełna synchronizacja paliwa i powietrza 
n Energooszczędny – niski pobór mocy 
n Wysoka bezwładność wirnika – zmniejsza możliwość przegrzania
n Niska emisja spalin
n Najwyższa sprawność spalania – do 99%

System Obrotowej Komory Spalania

n Wysoka stabilność procesu spalania
n Stałe samooczyszczanie z popiołów
n Zgodny z kwalifikowanym agropelletem 
n Dłuższa trwałość łożysk wirnika i ich szybka wymiana

System Rury Kompensującej

n Brak blokad i zacięć spowodowanych naprężeniami termicznymi

System Łopatek Powietrza

n Precyzyjne dostarczanie powietrza do komory spalania 
n Dłuższa trwałość komory spalania
n Zredukowany współczynnik powietrza do paliwa

System Spalania Nadciśnieniowego

n Powietrze dostarczane centralnie do komory spalania 
n Zwiększone wirowanie płomienia
n Zredukowana możliwość cofnięcia płomienia

System Szybkiego Rozpalania

n Zapalarka – element PTC zatopiony w ceramice
n Energooszczędny element grzewczy 
n Automatyczne uruchomienie po zaniku napięcia

Przełomowa technologia z wysoce zaawansowaną Obrotową Komorą 

Spalania, kontrolowaną przez Napęd Hybrydowy Pellas X.

linia REvo

Typ: linia REVO

Zakres mocy: 5 - 150 kW

Średni pobór mocy: 50 - 85 W

Klasa emisji PN-EN 15270:2008 5

Regulacja mocy: płynna, elektroniczna

Paliwa: pellet 6-8mm, kwalifikowany 
agropellet 6-8mm, owies, sucha pestka

Zestaw zawiera:
� Palnik z linii REVO 
� Galwanizowany podajnik (2 m długości) 
� S.Control lub S.Control TOUCH

Opcje:
� Net Control – obsługa i zarządzanie przez 
   Internet
� Szerokopasmowa sonda Lambda

Modele:
REVO Mini
REVO Mini 35
REVO 44
REVO 70
REVO 100
REVO 120
REVO 150

REvo 44REvo Mini

S.Control ToUCH

Kreator konfiguracji   

n	Szybka i łatwa konfiguracja w kilku krokach
n Parametry powietrza i paliwa dobierane automatycznie 

Wyświetlacz

n Wysokiej klasy dotykowy, kolorowy wyświetlacz 
n  Menu graficzne i tekstowe 

Informacja

n  Historia alarmów i błędów
n  Odczyt jasności płomienia
n  Ilość paliwa w zasobniku
n Aktualne zużycie paliwa
n Aktualna moc palnika 
n Przycisk Info dla szybkiej pomocy
n Sygnalizacja dźwiękowa alarmów
n Zegar z kalendarzem  

Wejścia/Wyjścia

n  Pompa centralnego ogrzewania 
n	Pompa c.w.u. wraz z czujnikiem temperatury
n	Zawór mieszający wraz z czujnikiem temperatury
n	Czujnik temperatury pogodowej
n	Termostat pokojowy
n	Termostat kotła (Gaz/Olej)
n	Czujnik ciśnienia dla kontroli wentylatora spalin 
n	Czujnik temperatury spalin
n	STB

Rozszerzenia

n Do zaworów mieszających wraz z czujnikami temperatury
n	Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
n	Pompa ładująca bufor wraz z czujnikami temperatury  
n	Podajnik zasobnika głównego z czujnikiem paliwa
n	Szerokopasmowa sonda Lambda
n	Net Control

NoWoŚĆ!
S.Control

REvo 100 REvo 150

S.Control TOUCH
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linia X

System Napędu Hybrydowego Pellas X

n Wentylator i podajnik wewnętrzny zintegrowane w jednym napędzie!

n W pełni kontrolowany przez czujnik Halla

n Pełna synchronizacja paliwa i powietrza 

n Energooszczędny – niski pobór mocy 

n Wysoka bezwładność wirnika – zmniejsza możliwość przegrzania

n Niska emisja spalin

n Najwyższa sprawność spalania – do 99%

System Spalania Nadciśnieniowego

n Powietrze dostarczane centralnie do komory spalania 

n Zwiększone wirowanie płomienia

n Zredukowana możliwość cofnięcia płomienia 

System Mieszania Paliwa w Komorze Spalania

n Zwiększone usuwanie popiołu

n Ulepszony proces spalania

System Szybkiego Rozpalania

n Zapalarka – element PTC zatopiony w ceramice

n Energooszczędny element grzewczy 

n Automatyczne uruchomienie po zaniku napięcia

Połączenie Systemu Napędu Hybrydowego Pellas X i technologii 

Mieszania Paliwa w Komorze Spalania.

Typ: linia HYBRID

Zakres mocy: 5 - 44 kW

Średni pobór mocy: 40 W

Klasa emisji PN-EN 15270:2008 5

Regulacja mocy: płynna, elektroniczna

Paliwa: pellet 6-8mm, owies, sucha pestka

Zestaw zawiera:
� Palnik z linii HYBRID
� Galwanizowany podajnik (2 m długości) 
� S.Control lub S.Control TOUCH

Opcje:
� Net Control – obsługa i zarządzanie przez 
   Internet
� Szerokopasmowa sonda Lambda

Modele:
HYBRID Mini
HYBRID Mini 35
HYBRID 44

System Spalania Nadciśnieniowego

n Powietrze dostarczane centralnie do komory spalania 

n Zwiększone wirowanie płomienia

n Zredukowana możliwość cofnięcia płomienia 

System Mieszania Paliwa w Komorze Spalania

n Zwiększone usuwanie popiołu

n Ulepszony proces spalania

System Szybkiego Rozpalania

n Zapalarka – element PTC zatopiony w ceramice

n Energooszczędny element grzewczy 

n Automatyczne uruchomienie po zaniku napięcia

Wytrzymałe, niezawodne palniki w najszerszym zakresie mocy, 

wyposażone w technologię Mieszania Paliwa w Komorze Paleniskowej.

Typ: linia X

Zakres mocy: 5 - 500 kW

Średni pobór mocy: 60 - 350 W

Klasa emisji PN-EN 15270:2008 5

Regulacja mocy: płynna, elektroniczna

Paliwa: pellet 6-8mm, owies, sucha pestka

Zestaw zawiera:
� Palnik z linii X
� Galwanizowany podajnik (2 m długości) 
� R.Control lub R.Control TOUCH

Opcje:
� Net Control – obsługa i zarządzanie przez 
   Internet
� Szerokopasmowa sonda Lambda

Modele:
X Mini    
X Mini 35
X 44
X 70
X 100
X 120
X 150

X 190
X 260
X 350
X 500

linia HybRId

X Mini X 44HybRId Mini HybRId Mini 35

X 190 X 500HybRId 44

2015
NoWoŚĆ

linia HYBRID
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O FIRMIE

MISJA

Misją naszego przedsiębiorstwa jest wspomaganie działań na rzecz 

ochrony środowiska oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii. Przy 

produkcji naszych palników stosujemy nowoczesne technologie przyja-

zne środowisku. Potrzeby klientów pragniemy zaspokajać poprzez naj-

wyższą jakość naszych produktów, dbając jednocześnie o ich wygodę

i bezpieczeństwo. Poprzez ciągłe inwestycje w nowe technologie i ma-

szyny chcemy utrzymać status najnowocześniejszego zakładu tej branży 

w kraju oraz zapewnić wysoki poziom organizacyjny oraz konkurencyjne 

ceny produktów. W tych zadaniach wspiera nas wykwalifikowana załoga, 

która wiąże swoją przyszłość oraz możliwości awansu z rozwojem naszej 

Fabryki.

WIZJA

Naszym celem jest utrzymanie pozycji niekwestionowanego lide-

ra wśród producentów palników na biomasę w kraju, oraz przyna-

leżności do grupy najlepszych producentów na świecie. Chcemy 

przedstawiać naszym partnerom biznesowym kompleksową ofertę,

w związku z tym wizja nasza przewiduje dalszy dynamiczny rozwój wszyst-

kich prowadzonych dotychczas segmentów tj. handlu, produkcji, innowa-

cji, jakości, a także szeroko zakrojonych usług serwisowych na terenie kraju

i za jego granicami. Dążąc do zamierzonego celu stale inwestujemy w 

nowe technologie, aby usprawnić, przyśpieszyć i poszerzyć produkcję 

palników.

Rozszerzamy też działalność naszego działu handlowego, aby dotrzeć do 

każdego klienta z ofertą przygotowaną specjalnie pod jego potrzeby.

POLITYKA JAKO CI

Podstawowym celem spółki jest utrzymanie, przy zastosowaniu najnow-

szych technologii i rozwiązań, pozycji niekwestionowanego lidera wśród 

producentów palników na biomasę w kraju, oraz przynależności do grupy 

najlepszych producentów na świecie. 

W jaki sposób chcemy to osiągnąć? Realizując następujące zadania:

  badanie satysfakcji klientów, aby określić ich potrzeby i oczekiwania 

wobec produktów,

  stałe unowocześnianie parku maszynowego,

  badanie kierunków rozwoju rynku grzewczego,

  zatrudnianie najlepszych specjalistów i stałe szkolenia kadry,

  udoskonalanie produktu w celu zaprezentowania klientom urządzeń 

najlepszej jakości,

  współpraca z dostawcami oferującymi najlepsze na rynku produkty 

w dogodnym dla nas czasie.

OCHRONA RODOWISKA

P.H.U. ISOL s.c. stara się działać odpowiedzialnie, z troską o świat 

przyrody. Dziś ekologia to już nie tylko wyraz potrzeby dbania o śro-

dowisko naturalne, to także styl życia. Nasze palniki są przeznaczo-

ne do spalania pelletu produkowanego z odpadów poprodukcyjnych

w branży drzewnej (trociny, wióry) i przetwórczej (pestka, owies, 

kawa, słoma). W przypadku naszej spółki główny nurt proekologiczny 

wyznacza strategia zakładająca stosowanie nowoczesnych techno-

logii przyjaznych środowisku. Odpowiedzialność za przyszłość śro-

dowiska, za istotne dziedziny życia i pracy człowieka, jest wpisana

w strategię rozwoju spółki P.H.U. ISOL, to coś więcej niż tylko obowiązek

proekologicznych inwestycji, ekologiczna edukacja, ale przesłanie wyni-

kające z wartości, jaką niesie marka Pellas X.

 

 

 

 

 

 

Jakość i zaawansowanie palników robi olbrzymie wrażenie 

na komisjach konkursowych, dlatego marka Pellas X jest 

zdobywcą licznych nagród i medali.

Nowoczesne rozwiązania i ponadczasowa technolo-

gia w jakiej produkowane są produkty Pellas X zosta-

ła nagrodzona tytułem Lidera Nowych Technologii.

Nagrody i wyróżnienia: 

PN-EN 15270:2008

DYSTRYBUTOR:

www.PellasX.pl

PRODUCENT
Pellas X Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Szybowników 39
64-920 Piła

tel. +48 67 213 80 40
e-mail: info-pl@pellasx.eu

LIDER PALNIKÓW NA PELLET

®

Lider Nowych Technologii

20
14

LAUREAT
V i VI edycji


