
PELEO

Ökologisch: Pellets aus Holz
Wirtschaftlich, krisensicher, planbar. Und seit Jahren konstant günsti-
ger als Heizöl: Pellets verbrennen CO2-neutral. Damit ist eine Pellets-
heizung eine der fortschrittlichsten Methoden zur Wärmeerzeugung: 
Ihr Einsatz wird staatlich gefördert.

Sauber, sicher und vielseitig: 
Der PELEO
• Mit Abmessungen von 73,2 x 72,4 cm benötigt 

der PELEO nur 0,53 m² Stellfl äche

•   Die geschickte Anordnung aller Anschlüsse ermöglicht 
eine platzsparende Wand- oder Eckpositionierung  

• Hochmoderne Brennertechnik sorgt für eine saubere, 
wirtschaftliche und CO2-neutrale Verbrennung

• Staatliche Förderung von bis zu 3.500 €  möglich
(Stand BAFA-Förderung Juni 2019. Änderungen vorbehalten.)

Bis zu 

96,7 %
Wirkungsgrad

Nutzen und Vorteile für Sie
• Der PELEO bietet zahlreiche Merkmale und Vorteile des 

Brennwertkessels PELEO OPTIMA zu einem besonders 
attraktiven Preis

• Auf kompakter Grundfl äche vereint der PELEO alle 
Eigenschaften einer hochmodernen und effi  zienten 
Pelletsheizung

• Dank guter Ausstattung, geringem Montageaufwand 
und fl exiblen Einsatzmöglichkeiten bietet der PELEO 
Wirtschaftlichkeit von Anfang an

•   Mikroprozessorgesteuerte Kesselsteuerung mit großem 
Touch-Display für eine leichte Bedienung  

•   Höchster Bedienkomfort und Sauberkeit mit der Komfort-
Ascheaustragung. Anfallende Asche wird automatisch in 
die externe Aschebox gefördert und kann so bequem und 
sauber entsorgt werden

•     Einfache Einbringung und Montage, wand- und eckbündig 
aufstellbar (nur 50 mm Wandabstand)  

A+

Holzwärme

Економічний, стійкий до кризи, передбачуваний. І вже багато 
років дешевше, ніж викопне паливо: спалювання пелет продукує 
нейтральний CO2. Це робить використання пелет одним із 
найсучасніших методів вироблення тепла.

Екологічність: пелети з деревини

Чистий, безпечний і універсальний:

це PELEO

Пелети

• PELEO пропонує безліч функцій та переваг 
конденсаційного котла PELEO OPTIMA за особливо 
привабливою ціною


• PELEO в компактній формі поєднує в собі всі переваги 
сучасної та ефективної системи опалення з використанням 
пелет 


• Завдяки якості обладнання, низьким витратам на 
встановлення та гнучким варіантам застосування, PELEO з 
самого початку пропонує економічне рішення


• При розмірах 73,2 х 72,4 см PELEO вимагає всього 0,53 м2 

площі підлоги


• Розумне розташування всіх з'єднань забезпечує економію 
місця


• Сучасний мультисегментий пальника забезпечує чисте, 
економічне та CO2-нейтральне горіння


Вигоди та переваги для вас

ККД  

96.7 %

• Мікропроцесорне управління котлом з великим сенсорним 
дисплеєм для комфортної роботи


• Максимальна зручність використання та чистота з 
комфортним відведенням золи. Попіл автоматично 
транспортується у зовнішній зольник і його можна зручно 
та чисто утилізувати


• Простота встановлення та підключення, може 
встановлюватися практично нарівні зі стіною та кутом 
(відстань від стіни лише 50 мм)



Flexible Lagerungs-
möglichkeiten
Damit die Paradigma Pelletsheizung lange 
und zuverlässig läuft, ist auch die sachge-
rechte Lagerung der Pellets von Bedeutung. 
So können Pellets sauber, ohne Qualitäts-
verlust und mit geringem Platzbedarf gela-
gert werden.

Paradigma bietet daher ausgereifte Lager-
systeme für jeden Anwendungsfall  – vom 
Fertiglager bis zu Entnahmesystemen für 
Kellerlager.

Das Saugsystem des PELEO erlaubt die 
Einrichtung des Pelletlagers in bis zu 20 m 
Entfernung zum Kessel.

Fertiglager 
Pelleton Flexilo Compact
• Lagerung der Holzpellets ohne 

Qualitäts verlust

• Staubdichtes Gewebesilo, anschlussfertig
für die Pelletsentnahme per Saugsystem

• Optimale Raumnutzung, da im befüllten 
Zustand keine Auslaufschrägen

Fertiglager 
Pelleton Flexilo Standard
• Sichere Lagerung der Pellets auch 

in feuchten Räumen

• Entnahme über Saugweiche und 
Saugsystem

• Staubdichtes Gewebe

 Pelletsheizung für Ein- und Zweifamilienhäuser

Vollautomatische
Wärmetauscher-
reinigung (mechanisch)

E-Zündung mit Glühstab
(nur 250 Watt Leistung)

Flammrohr 
aus Feuerfestbeton

Automatische
Ascheaustragung

724 mm
732 mm

Kessel Vor-
und Rücklauf

Flammraumsensor

Pelletszuführung
Vakuumsaugsystem

Leichte und intuitive
Bedienung mit
Touchdisplay

Komfort Aschebox
13,9 l / 7,5 kg
mit Verdichtung

Zwischenbehälter
50 l / 32 kg

Geprüfte Rückbrand-
sicherung

Multisegment-
Brandteller

Unterdruckmessung

Пелетний котел для одно- та двородинних будинків

Пелетопровід 
вакуумної системи 
подачі палива

Контролер з 
кольоровим 
сенсорним дисплеєм

Проміжний бункер 
50л/32кг

Вимірювання перепаду 
тиску

Мультисегментний 
пальник

Випробуваний 
протипожежний захист

Контейнер для золи 
13,9л/7,5кг з 
ущільненням

Автоматичний збір 
золи

Елетричний патрон розпалу 
( потужність - 250Вт)

Датчик полум’я

Подача та зворотка 
системи опалення 

Повністю автоматичне 
очищення теплообмінника 

( механічне )

Вогнева труба з 
жаротривкого бетону

Широкий вибір 

пелетних бункерів

Пелетний бункер

Pelleton Flexio Compact

Пелетний бункер

Pelleton Flexio Standart

• Зберігання деревних гранул без 
втрати якості


• Пилонепроникний тканинний бункер, 
готовий до підключення для відбору 
гранул за допомогою всмоктувальної 
системи


• Оптимальне використання місця, 
оскільки відсутні спускні укоси

• Безпечне зберігання гранул навіть у 
вологих приміщеннях


• Відбір пелет вакуумною системою 
через всмоктуючий патрубок


• Пилонепроникна тканина

Щоб система опалення з використанням 
пелет від Paradigma працювала якісно та 
тривалий час, необхідно забезпечити 
надійне та сухе зберігання з бережливим 
транспортуванням палива


Запас пелет займає мало місця, часто 
достатньо 4 - 6 м2


Paradigma пропонує комплексні системи 
всмоктування для транспортування 
деревних гранул та індивідуальні 
рішення для зберігання пелет


Система всмоктування PELEO дозволяє 
встановлювати пелетний бункер на 
відстані 20 м від котла




Im    PELEO   steckt die bewährte Technik von Paradigma – und das 
äußerst kompakt und auf kleinstem Raum. Wie in allen Paradig-
ma Pelletskesseln wird auch hier die   bewährte Verbren-
nungs-Technologie eingesetzt. Flammraumsensor, Unter-
druck-Messung und Multisegment Brandteller ermöglichen eine 
effi  ziente Verbrennung und niedrige Emissionen.

  In Kombination mit der Paradigma-Systemtechnik und der Systa-
Systemregelung arbeitet der PELEO extrem effi  zient und ressour-
censchonend.

Innovativ und sparsam

    Nicht nur wegen der automatischen mechanischen Reinigung  
von Wärmetauscher   und Brennkammer   ist der PELEO e  ine saube-
re Sache. Aufgrund der einfachen Installation und Handhabung     
durch die steckerfertige Lieferung erspart man sich Zeit, schließt 
Fehler bei der Verkabelung aus und produziert kaum Schmutz.   

PELEO Wochenbehälter

• Behälter zur manuellen Befüllung 
für 180 kg Pellets

• Aufstellort des Wochenbehälters 
frei wählbar: Neben dem Kessel oder 
bis zu 20 m entfernt

• Platzsparend und kostengünstig

Entnahmesysteme 
für Kellerlager
• Flexibel und geeignet für fast jede 

Raumsituation

• Bestmögliche Nutzung des vorhandenen
Raums mit Entnahmesystem Sonnen-
Pellet Maulwurf oder Raumentnahme-
schnecke (1,4  – 5,9 m Länge) 

Інновації та енергозбереження

Система відбору пелет 
типу «кріт»

Перевірена технологія від Paradigma для PELEO - надзвичайно 
компактна і займає дуже мало місця. Як і у всіх пелетних 
котлах Paradigma, тут використовується перевірена технологія 
горіння. Датчик полум'яної камери, вимірювання негативного 
тиску та багатосегментний пальник забезпечують ефективне 
спалювання пелет, з низьким рівнем викидів.


У поєднанні з іншими продуктами Paradigma та системою 
управління Systa - PELEO працює надзвичайно ефективно та 
економить ресурси.


PELEO це чиста робота завдяки автоматичному очищенню 
конденсаційного теплообмінника із перевіреним механізмом 
очищення та промиванням водою. Проста установка та 
підключення за рахунок комплексних рішень економить час та 
запобігає помилкам під час монтажу.


• Гнучка та підходить практично для 
будь-якої монтажної ситуації  


• Найкраще використовувати наявний 
простір за допомогою пневматичної 
всмоктувальної системи або 
відсмоктувального шнека (довжина 
системи: 1,4 - 5,9 м)


• Контейнер для ручного заповнення 
на 180 кг деревних пелет


• Вільне розташування контейнера: 
поруч з котлом або на відстані до    
20 м


• Економія місця та невисока вартість


PELEO

з інтегрованим бункером



Technische Daten
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Kombinationsmöglichkeiten mit Paradigma-Produkten

PELEO und 
AQUA PLASMA oder STAR

Trinkwasserspeicher TW 
und Systa Comfort II

oder oder

Frischwasserspeicher 
Aqua EXPRESSO III und 

Systa Comfort II

Kompaktspeicher EXPRESSINO
und SystaComfort II

Kombinieren Sie Ihre Pelletsheizung mit Sonnenkollektoren. Die-
se Kombination von Holz und Sonne harmoniert hervorragend. 
Sie heizen so nicht nur vollkommen umweltschonend sondern 

in Kombination mit der Solarthermie-Anlage auch am effi  zientes-
ten und reduzieren damit Ihre Energiekosten. 

VARIO TOWER PS 
und Systa Comfort II

oder

PELEO 10 PELEO 12 PELEO 14 PELEO 16

Nennleistung kW 10 12 14 16

Energieeffi  zienzklasse A+

Wirkungsgrad Volllast % 96,7 96,5 96,2 95,7

Breite / Tiefe / Höhe mm 732 / 724 / 1.425

Paradigma − Eine Marke der Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Kuchenäcker 2 | 72135 Dettenhausen | Tel. 07157 5359-1200 | Fax 07157 5359-1209 | info@paradigma.de | www.paradigma.de

 Draufsicht PS2Plus mit VARIO TOWER, PELEO und Membran-Ausdehungsgefäß | Angaben in mm 

PELEO

MAG

MAG

Verbrennungsluft

3150 mm

27
10

 m
m

Tiefe 950 mm, PS2Plus 800 / PS2Plus 1000

Länge 1500 mm, Montagehöhe 1970 mm, PS2Plus 800
Länge 1500 mm, Montagehöhe 2220 mm, PS2Plus 1000

Holzwärme

+

Можливі конфігурації продуктів Paradigma

Вид зверху PS2Plus з VARIO TOWER, PELEO та мембранним розширювальним баком

Використовуйте пелетні котли спільно із сонячними 
колекторами. Таке поєднання технології конденсації та 
сонячної теплової енергії гарантує чудовий результат. Ви не

Глибина

або

PELEO та

 AQAUA PLASMA чи STAR

або або

Ємкісний водонагрівач TW

 та Systa Comfort II

Комбінований бак EXPRESSINO

 та Systa Comfort II

Комбінований бак Aqua 
EXPRESSO III


 та Systa Comfort II

VARIO TOWER PS

 та Systa Comfort II

тільки отримуєте енергію повністю екологічно чистим 
способом, але в поєднанні з сонячними колекторами це також 
є найбільш ефективним рішенням, що зменшує ваші 
енерговитрати.


Технічні дані

Потужність

Клас енергоефективності

ККД максимальний

Ширина / Глибина / Висота

Довжина
Довжина

Висота
Висота

Подача повітря 
для горіння

ТОВ «САХАРА» офіційний представник Paradigma в Україні 
м. Київ 04080 ｜ вул. Новокостянтинівська, 1-В ｜ тел.: +38 044 425 06 39  ｜ info@sahara.com.ua ｜ www.sahara.com.ua

Пелети


