
PELEO OPTIMA

Moderne Brennwerttechnologie
Brennwertsysteme schonen die Umwelt und sparen bis zu 15 % Heiz-
kosten. Sie nutzen die im Abgas enthaltene „latente“ Wärme und 
führen sie wieder dem System zu. So wird durch den zusätzlichen 
Wärmegewinn der Wirkungsgrad auf einen Spitzenwert von 107,3 % 
gesteigert.  

Nutzen und Vorteile für Sie
•   Die neue Brennwerttechnik im Pelletskessel erlaubt den Be-

trieb des PELEO OPTIMA in jedem Heizsystem (Brennwert 
und Heizwert), Wand- und Fußbodenheizung, sogar Radia-
toren-Heizsysteme (70 / 55) meistert der Kessel spielend  

•   Gleitende Kesseltemperatur 28 °C – 85 °C – durch die Ferti-
gung von Brennkammer und Brennwert-Wärmetauschers 
aus hochwertigem Edelstahl kann der PELEO OPTIMA die 
Kesseltemperatur auf bis zu 28 °C reduzieren. So arbeitet 
das System sparsamer und effi  zienter als herkömmliche 
Pelletskessel  

•   Mikroprozessorgesteuerte Kesselsteuerung mit großem 
Touchdisplay 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)  

Äußerst kompakt und fl exibel: 
Der PELEO OPTIMA
• Mit Abmessungen von nur 72 x 73 cm ist der PELEO OPTIMA 

einer der kompaktesten Pelletskessel am Markt

•   In Kombination mit der intelligenten Anordnung aller An-
schlüsse passt der PELEO OPTIMA in fast jeden Aufstellraum  

•   Durch die revolu  tionäre Brennwerttechnik im Herzen des 
PELEO OPTIMA, ist er einer der ersten Pelletskessel der in alle 
Heizsysteme integriert werden kann

• CO2-neutrale Verbrennung

• Staatliche Förderung von bis zu 3.500 €  im Neubau und bis zu 
5.250 €  im Gebäudebestand möglich                                   
(Stand BAFA-Förderung Juni 2019. Änderungen vorbehalten.)

Top-

107,3 %
Wirkungsgrad

Heizung

A++

Holzwärme

Конденсаційні системи захищають довкілля та економлять до 
15% витрат на опалення. Вони використовують "приховану" 
теплоту, що міститься у відпрацьованих димових газах і 
повертають її в систему. Додаткова тепловіддача збільшує 
ефективність до 107,3%.

Сучасна конденсаційна технологія 

Надзвичайно компактний та гнучкий:

PELEO OPTIMA

Пелети

• Нова конденсаційна технологія дозволяє інтегрувати 
установку пелетного котла PELEO OPTIMA в будь-яку 
систему опалення (конденсація та нагрівання), нагрівання 
стін та тепла підлога чи радіаторне опалення (70/55) - котел 
легко справиться з поставленим завданням


• Робочі температури пелетного котла 28°C - 85°C - завдяки 
виготовленим з високоякісної нержавіючої сталі камері 
згоряння та конденсаційному теплообміннику, PELEO 
OPTIMA може знизити температуру подачі котла до 28°C. 
Система працює більш економно та ефективно, ніж 
звичайні пелетні котли


• Розміри всього 72 х 73 см, PELEO OPTIMA - один з 
найкомпактніших пелетних котлів на ринку


• У поєднанні з розумним розташуванням всіх з'єднань, PELEO 
OPTIMA вписується практично в будь-яке приміщення для 
встановлення


• Завдяки революційній технології конденсації, PELEO OPTIMA 
це один з перших котлів на деревній пелеті, який може бути 
інтегрований у будь яку систему опалення


• Горіння з нейтральними викидами CO2


Вигоди та переваги для вас
• 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)

ККД  

107.3 %



Flexible Lagerungs-
möglichkeiten
Damit die Pelletsheizung von Paradigma
lange und zuverlässig läuft, kommt es auf
die sichere sowie trockene Lagerung und
den schonenden Transport des Brenn-
stoffs an.

Ein Pelletlager benötigt nur wenig Platz, 
oft reichen 4 bis 6 m² aus.

Paradigma bietet ausgereifte Saugsyste-
me für den Pelletstransport und maßge-
schneiderte Lösungen für die Pelletslage-
rung.

Fertiglager 
Pelleton Flexilo Compact
• Lagerung der Holzpellets ohne 

Qualitätsverlust

• Staubdichtes Gewebesilo, anschluss-
fertig für die Pelletsentnahme per 
Saugsystem

• Optimale Raumnutzung, da im befüll-
ten Zustand keine Auslaufschrägen

Entnahmesystem 
Pelleton Flexilo Standard
• Sichere Lagerung der Pellets auch 

in feuchten Räumen 

• Entnahme über Saugweiche und 
Saugsystem 

• Staubdichtes Gewebe
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01 I Pelletzuführung Vakuumsaugsystem

02 I Leichte und intuitive Bedienung mit Touchdisplay

03 I Zwischenbehälter 50 l / 32 kg

04 I Unterdrucküberwachung

05 I Geprüfte Rückbrandsicherung

06 I Multisegment-Brandteller

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

08 I Automatische Ascheaustragung

09 I E-Zündung mit Glühstab (nur 250 Watt Leistung)

10 I Flammrohr aus Feuerfestbeton

11 I Edelstahl-Brennwertwärmetauscher 
 (bis zu 107,3 % Wirkungsgrad)

12 I Edelstahl Brennkammer für rasches Erreichen der optimalen 
 Verbrennungstemperatur – weniger Stillstandsverlust

13 I Brennraumsensor

14 I Vollautomatische Wärmetauscherreinigung (mechanisch 
 und  mit Wasser)

15 I Einfacher Wartungs- und Reinigungszugang

73,2 cm 
72,6 cm
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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

Камера згоряння з нержавіючої сталі для швидкого 
досягнення оптимальної температури горіння

Теплообміник з нержавіючої сталі

( ефективність до 107,3% )

Повністю автоматичне очищення теплообмінника 
( механічне та промивка )

Вогнева труба з жаротривкого бетону

Просте обслуговування та очищення

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




Entnahmesysteme
für Kellerlager
• Flexibel und geeignet für fast jede 

Raumsituation 

• Bestmögliche Nutzung des vorhande-
nen Raums mit Entnahmesystem 
Sonnen-Pellet Maulwurf oder Raum-
entnahmeschnecke (1,4 – 5,9 m 
Länge)

Im    PELEO OPTIMA   steckt die revolutionäre Brennwerttechnik 
von Paradigma – und das äußerst kompakt und auf kleinstem 
Raum. Dank dieser   Brennwerttechnik benötigen die Kessel we-
niger Pellets und sparen deshalb bis zu 15 % Heizkosten  . Wie in 
allen Paradigma Pelletskesseln wird auch hier die   bewährte Ver-
brennungs-Technologie eingesetzt. Flammraumsensor, Unter-
druck-Messung und Multisegment Brandteller ermöglichen eine 
effi  ziente Verbrennung und niedrige Emissionen.  

Innovativ und sparsam

  Der höchste Wirkungsgrad liegt bei fabelhaften 107,3 % – die 
neueste Generation der Brennwerttechnik macht‘s möglich. 
Aber auch im normalen Heizwertbetrieb schafft der PELEO 
OPTIMA mit 98,7 % einen absoluten Spitzenwert  . 

Nicht nur aufgrund der automatischen Reinigung des   Brenn-
wertwärmetauschers mit bewährter Reinigungsmechanik und 
Wasserspülung   ist der PELEO OPTIMA e  ine saubere Sache. Auf-
grund der einfachen Installation und Handhabung     durch die ste-
ckerfertige Lieferung erspart man sich Zeit, schließt Fehler bei 
der Verkabelung aus und produziert kaum Schmutz.   

Verlust über Wasserdampf

Verlust über Abgase

Energienutzung
für Wärme 
ca. 92 %

Standardkessel Brennwertkessel
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Gewinn aus Wasserdampf

Gewinn aus Abgas

92,0 %

107,3 %

15,3 %

Brennwerttechnik – 
Wärme intelligent 
nutzen
Im Pelletskessel erhitzt das Pelletfeuer 
das Heizungswasser. Das Abgas enthält 
heißen Wasserdampf. Im Gegensatz zu 
Standardkesseln nutzen Brennwertkes-
sel auch Energie aus dem Wasserdampf, 
um das Heizungswasser zu erwärmen. 
Dadurch erhöht sich der Wirkungsgrad 
um bis zu 15 % – je nach Systemtempe-
ratur der Wärmeverbraucher.

Die Brennwerttechnik sorgt dafür, dass 
die in den Abgasen enthaltene Wär-
meenergie nicht wirkungslos über den 
Schornstein verloren geht. Stattdessen 
werden die heißen Abgase so weit herun-
tergekühlt, bis der entstandene Wasser-
dampf kondensiert und sich verfl üssigt. 

Über groß dimensionierte Wärmetau-
scherfl ächen wird das Kesselwasser 
durch den Kontakt mit den heißen Ab-
gasen erwärmt. Das Ergebnis der Tech-
nologie ist die gezielte Umwandlung 
von Abwärme in Nutzwärme. Der Wir-
kungsgrad der Pelletsheizung steigt von 
rund 92 % auf bis zu 107,3 % bei Syste-
men mit Brennwertechnik.

PELEO OPTIMA 
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

Verluste

Інновації та енергозбереження

Система відбору пелет 
типу «кріт»

Конденсаційна 
технологія - розумне 
використання тепла

PELEO OPTIMA містить революційну технологію конденсації від 
Paradigma - вона надзвичайно компактна і займає дуже мало 
місця. Завдяки цій технології конденсації, котли потребують 
меншої кількості гранул, а отже, заощаджують до 15% на 
витратах на опалення. Як і у всіх пелетних котлах Paradigma, 
тут використовується перевірена технологія горіння. Датчик 
камери горіння, вимірювання негативного тиску та 
багатосегментний пальник забезпечують ефективне горіння та 
зниження викидів.


Конденсаційна технологія останнього покоління дозволяє 
отримати найвищу ефективність, що досягає 107,3%. Але 
навіть у звичайному режимі роботи, PELEO OPTIMA досягає 
абсолютного максимального значення ККД - 98,7%.


PELEO OPTIMA - 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.


Пелетний пальник нагріває теплоносій 
в пелетному котлі. Відпрацьовані 
димові гази містять водяну пару. На 
відміну від стандартних котлів, 
конденсаційні котли здатні також 
використовувати енергію водняної 
пари для нагрівання теплоносія. Це 
збільшує ККД до 15% - залежно від 
температури в системі опалення.


Технологія конденсації гарантує, що 
теплова енергія, яка міститься у 
відпрацьованих газах, не втрачається 
через димохід. Натомість, гарячі 
димові гази охолоджуються завдяки 
процесу конденсації водяної пари.


Вода в котлі нагрівається при контакті 
з гарячими димовими газами завдяки 
великій поверхні теплообмінника. 
Результат технології - цілеспрямоване 
перетворення відпрацьованого тепла в 
корисну теплову енергію. Ефективність 
використання пелет збільшується від 
приблизно 92% до 107,3% для систем 
з конденсаційною технологією.


• 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 OPTIMA

з інтегрованим бункером

Стандартний котел Конденсаційний котел

Втрати через водяну пару

Втрати через димові гази

Використання енергії 
для тепла - близько 

92%

Втрати

Відбір з водяної пари

Відбір з димових газів
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Technische Daten

Kombinationsmöglichkeiten mit Paradigma-Produkten

Kombinieren Sie Ihre Pelletsheizung mit Sonnenkollektoren. 
Diese Zusammenstellung von Brennwerttechnik und Solarther-
mie  harmoniert hervorragend. Sie heizen so nicht nur voll-

kommen umweltschonend sondern in Kombination mit der 
Solarthermie-Anlage auch am effi  zientesten und reduzieren 
damit Ihre Energiekosten. 

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

PELEO OPTIMA

Nennleistung kW 10 12 14 16 18

Energieeffi  zienzklasse A++ 

Wirkungsgrad Volllast % 105,5 106 106,4 106,9 107,3

Breite / Tiefe / Höhe mm 732 / 724 / 1.425

 Draufsicht PS2Plus mit VARIO TOWER, PELEO OPTIMA und Membran-Ausdehungsgefäß

PELEO
OPTIMA

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
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Holzwärme

PELEO OPTIMA 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

VARIO TOWER PS 
und Systa Comfort II

oder

+

Можливі конфігурації продуктів Paradigma

Вид зверху PS2Plus з VARIO TOWER, PELEO OPTIMA 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 OPTIMA 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


