Pyrolytické kotle
– ekologické vytápění
s dotací

Pyrolytické kotle
– úsporné a ekologické vytápění

Pyrolytický kotel SP Pyro

Energie, ekologie, úspory – to jsou témata, která v současnosti zajímají každého, kdo stojí před otázkou čím
a jak topit. Řada obyvatel hledá další alternativní zdroje tepla. Ukazuje se, že nejúspornější variantou při volbě
vhodného způsobu topení pevnými palivy je pyrolýza – zplyňování dřeva, kterou využívají také kotle
Dakon SP Pyro a NP Pyro. Kotle jsou k dispozici v několika výkonových řadách od 18 do 50 kW.
U pyrolýzy jde o tepelný rozklad látek – o proces, při kterém se za vysokých teplot rozkládají organické materiály
na jednodušší chemické sloučeniny a pevný zbytek bez hoření. Při využití tohoto pyrolýzního děje se v kotli
na zplyňovací trysce nebo zplyňovacím roštu tvoří žhavé dřevěné uhlí, na kterém dochází za omezeného přístupu
vzduchu k uvolňování plynů. Tyto plyny se míchají se sekundárním vzduchem a ve formě plamene dohořívají
ve spodním prostoru. Kotle jsou konstruovány pro spalování dřevěných polen o délce 280 – 680 mm dle daného
typu kotle a do maximální vlhkosti dřeva 20 %. K topení lze použít také dřevěných štěpů a dřevěných briket, ale
pouze v kombinaci s kusovým dřevem.
Spalování dřeva zplyňováním zaručuje
ekonomický a ekologický provoz, dosáhne se
vyšší účinnosti vytápění, při kterém vzniká
minimum popela. Chod zplyňovacího kotle lze
do určité míry zautomatizovat a dostatečně velká
přikládací komora těchto typů kotlů prodlouží
bezobslužný chod. Laicky řečeno: nemusí se
tak často přikládat.

Výhřevnost jednotlivých dřevin
Vlhkost obsažená v palivu se při spalování odpařuje.
To způsobuje nižší účinnost kotle, neboť teplo
vynaložené na „vysušení“ paliva nelze dále využít
k vytápění. Kromě nižší účinnosti má zvýšená
vlhkost v palivu za následek tvorbu dehtu, který
zvyšuje nároky na čištění kotle. Z těchto důvodů je
potřeba spalovat pouze suché dřevo s předepsanou
vlhkostí do 20 %. Skladování paliva je vhodné
v krytém a dobře větraném prostoru, např. pod
vyhovující stříškou na zahradě. Během skladování
dřevo stále vysychá.

Úsporné zplynovací kotle SP Pyro jsou vhodné pro
spalování suchého kusového dřeva, mají vysokou
účinnost spalování díky předehřátému vzduchu
a navíc možnost nastavení primárního a sekundárního
vstupu vzduchu pro různé druhy dřeva. Kotel splňuje
přísné podmínky třídy 5 dle normy ČSN EN 303-5.
Velká přikládací dvířka umožňují spalovat dřevěná
polena o délce až 50 cm dle daného typu kotle.
SP Pyro 18

třída 5

SVT kód: 20179

NP Pyro 24

třída 5

SVT kód: 20180

Pyrolytický kotel NP Pyro
Zplynovací kotel NP Pyro představuje ekologický způsob vytápění a je určen pro spalování suchého
kusového dřeva. Při vývoji byl kladen velký důraz nejen na vysokou účinnost a nízké emise, ale také
na atraktivní vzhled a kotel je tak vhodný i do moderních otopných systémů s vysokými nároky na úsporný
provoz a komfort. Robustní konstrukce a masivní
keramická vyzdívka s opracovaným povrchem
zaručují dlouhou životnost a kvalitu výrobku.

Jehličnaté stromy

Listnaté stromy měkčí

Listnaté stromy tvrdé

NP Pyro 22

třída 4

SVT kód: 20056

NP Pyro 30

třída 4

SVT kód: 20653

NP Pyro 40

třída 4

SVT kód: 20057

NP Pyro 50

třída 5

SVT kód: 20058

Jedle

1500 kWh/prm

Smrk

1600 kWh/prm

Borovice

1700 kWh/prm

Modřín

1700 kWh/prm

Javor

1900 kWh/prm

Bříza

1900 kWh/prm

Buk

2100 kWh/prm

Dub

2100 kWh/prm

Jasan

2100 kWh/prm

Jak správně vytápět v kotlích na tuhá paliva

Habr

2200 kWh/prm

Borovice

1700 kWh/prm

Základní pravidla:
∎ Správně určený výkon kotle projektantem podle velikosti topného systému
∎ Dobrá údržba a pravidelné čištění kotle
∎ Používat předepsané palivo s požadovanou výhřevností
∎ Včasné přikládání paliva, aby nedocházelo k teplotním poklesům ve spalovací komoře
∎ Řádná těsnost spalinového systému

Výhřevnost dřeva uvádíme v prostorových metrech, udávat
výhřevnost na kilogramy by bylo zbytečné, ta je u všech dřevin
v podstatě stejná, rozdíl je pouze v objemu spalovaného dřeva.

Pyrolytické spalování je úsporné a ekologické vytápění.
Kotle splňují Ekodesign. Domácnosti tak mají
možnost při instalaci kotlů žádat Státní fond
životního prostředí o finanční podporu v rámci
programu Kotlíková dotace.

Kotlíkové dotace
Ve 2. vlně kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,4 miliardy korun. Narozdíl od 1. vlny dotací nebudou lidé
muset provádět mikroenergetická opatření, žádost o získání dotace by tak měla být administrativně méně náročná.
V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:
n

výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy

n

novou otopnou soustavu nebo její úpravu

n

akumulační nádobu, kombinovaný zásobník, zásobník TV

n

zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání - revize komínu, kotle

n

projektovou dokumentaci (není podmínkou)

Na jaké výrobky lze uplatnit dotace?
Dotace lze uplatnit na kotle na tuhá paliva, která splňují podmínky ekodesignu. Ekodesign je soubor požadavků na výrobky,
aby byly ekologické. Tyto požadavky vycházejí ze směrnice EP a Rady 2009/125/ES. Ekodesign můžeme také definovat
jako systematický proces navrhování a vývoje výrobku, který vedle klasických vlastností jako je funkčnost, ekonomičnost,
bezpečnost, ergonomičnost, technická proveditelnost, estetičnost apod., klade velký důraz na dosažení minimálního
negativního dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu.

Maximální
výše v %

Limit podpory
v Kč

Limit podpory pro
prioritní oblasti v Kč

Automatické kotle na biomasu - peletové
DOR N Automat - Pelety, DOR 5F Pelety

80 %

120 000

127 500

Manuální kotle na biomasu
NP Pyro, SP Pyro

80 %

100 000

107 500

Automatické kotle kombinované - uhlí a pelety
DOR 5N Automat

75 %

75 000

82 500

Typ zdroje

Potřebujete pomoc s vyřízením
kotlíkové dotace?
Bosch Termotechnika s. r. o.
Obchodní divize Dakon
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 – Štěrboholy
Tel.: 840 111 170
E-mail: dakon@dakon.cz
www.dakon.cz

Vše za vás vyřídíme
na telefoním čísle
499 111 008

