Verwarmen op houtblokken en/of pellets

Winter
vormt met
eder geen
hinder
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Vertrouwen dankzij ervaring
en kwaliteit
Verwarmingstechniek is altijd al een van onze kerncompetenties geweest: in 1922 werd door Anton Eder I een
klein éénmansmetaalbewerkingsbedrijf opgericht waar
hij reeds de eerste kachels maakte. Sinds die tijd zijn
medewerkers, bedrijfsleiders en handelspartners vol
in de weer om van de huishoudens van vele mensen
dankzij warmte, gezelligheid en comfort een echte thuis
te maken.

vooruitgang sinds
vier generaties
De toenmalige eenmanszaak, die sinds kort een eeuw
door de familie Eder geleid wordt, heeft vandaag ca. 150
medewerkers in dienst in Oostenrijk. „Vooral belangrijk zijn een verstandige en continue groei, tegen de
achtergrond van het economisch denken“, aldus Alfred
Eder, verkoopsmanager van het bedrijf. „Om decennia
te kunnen overleven, moet men in staat zijn om kortetermijnmodetrends van lange-termijnveranderingen in
de behoeften van klanten te onderscheiden.“

eder vandaag
voor de toekomst
Verwarming is bij Eder niet uitsluitend zakendoen, maar
een bijdrage leveren, opdat de aarde ook voor de volgende generaties nog een leefbare levensruimte is. „Wij
willen oplossingen verschaffen die de klanten tevreden
stellen - met betrekking tot comfort en prijs-/vermogenverhouding - maar tegelijk duurzaam en milieubewust
werken.“ Om deze uitdaging aan te gaan, worden bij
Eder technologie en innovatie gecombineerd met 100%
Oostenrijkse ingrediënten.

... seit
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als u van warmte houdt,
brand met eder hout.

Hout als brandstof: een synoniem voor duurzaamheid, behaaglijkheid en innovatie. Deze waarden zijn voor ons niet enkel warme lucht, maar diep in onze bedrijfsfilosofie en productgamma
geworteld. De verantwoordelijkheid tegenover ons milieu en onze klanten drijft ons aan om de
lat bij het onderwerp „houtverwarming“ stuk voor stuk hoger te leggen - door technische verwezenlijkingen, proeven en patenten, die de ontwikkeling van het merk Biovent laten evolueren. Zo
komen bij ons sinds meer dan 90 jaar krachtige kwaliteitsproducten tot stand, die waardevolle
brandstoffen maximaal benutten en in elke woning voor een ruimteklimaat zorgen waarin men
zich goed voelt.

Waarom met hout verwarmen?
·· Onbeperkte bronnen – maximale bevoorradingszekerheid

·· CO2-neutraal – duurzame warmte binnen
de cyclus van de natuur

·· Uit eigen streek – onafhankelijk in tijden
van instabiele olie- en aardgasprijzen

·· Prijsvoordelig
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Biovent C · houtblokketel

Biovent c

het ruimte-/vermogenwonder
Wie voor houtblokverwarming kiest, zet een stap in de
goeie richting. In het bijzonder eengezinswoningen
worden met de Biovent C van Eder milieubewust en
duurzaam verwarmd. Een bijzonder kenmerk van de ketel
is zijn ruimte-/vermogenverhouding: ruimtelijk compact
neemt hij nauwelijks plaats in in de woning en produceert
toch probleemloos voldoende warmte voor een behaaglijk klimaat.

De topkwaliteit van houtverwarmingsketel overtuigt:
·· eenvoudige bediening en reiniging
·· spaarzame werking en krachtig vermogen van 15 kW of
22 kW - met tot 93,6% rendement
·· solide en gedetailleerde werking.
Biovent C: eenvoudig intelligent.

Uw voordelen:
·· groot vermogen op kleine ruimte

·· hoger comfort met beperkte kosten

·· betrouwbaarheid dankzij bewezen kwaliteit en
innovatieve techniek

·· onafhankelijk dankzij onbegrensde nationale
brandstofbronnen

1

Grote vulruimte voor houtblokken van 1/2m voor
langere hervulintervallen

	Praktisch,
halfautomatisch reinigingssysteem
3
voor comfortabele reiniging van
warmtewisselaarsoppervlak
	Grote
vuldeur om gemakkelijk te vullen
4
	Helder
verlicht display met eenvoudige
5
bediening. Ook in net-versie beschikbaar

5

6

	Thermodynamische
verbrandingskamer voor een
2
propere verbranding

8
9

4

3

1

	Lambdaregeling
naar het patent EDER voor een
6
optimale verbranding en een uiterst efficiënt
energiegebruik
	Mooi
verborgen aslade
7

8

Automatische carbonisatiegasafzuiging

9

Krachtige rookgasventilator met automatische
opstartfunctie

11
10

	Extra
dikke ketelisolatie om energieverlies te
10
vermijden
	Hittebestendig
materiaal in de vulruimte als
11
garantie voor een lange levensduur

2

7

6

Pellet hout Eder.indd 6

12/02/14 13:05

houtblokketel · Biovent C

Biovent C

15

22

15

22

11 – 15

11 – 22

Houtblokketel

G

Nominaal vermogen

kW

Vermogensbereik

kW

Vulvolume

dm

Vulopening

mm (B x H)

Diameter rookgasuitlaat

mm

150

Waterinhoud

l

64

Gewicht

kg

452

BIOVENT C

Ketelvertrek/-terugloop

‘‘

1“ (IG)

A

Max. werkingsdruk

bar

3

Max. werkingstemperatuur

°C

90

Elektrische aansluiting

V / Hz / A

Afmetingen in mm

A

680

B

870

C

100

D

930

E1

155

E2

1140

F

1360

G

120

92
280 x 320

G

Lambdaregeling
De Lambdaregeling van
Eder zorgt dankzij meting
van alle relevante waarden voor een maximaal
energiegebruik en een
toprendement het hele jaar
door. De regeling omvat
het bufferbeheer en de
optionele integratie van een
tweede warmtebron (olie/
gas/pellets).

F

230 / 50 / 10

E1

D

E2

3

C

B

net-bediening
De optionele net-bediening
– toegankelijk via internet en
met een grafisch touchscreen
in de ketel – verenigt de
ruimteonafhankelijke bediening van de volledige verwarming met een gemakkelijk
te begrijpen en gebruiksvriendelijk besturingssysteem - voor een maximaal
verwarmingscomfort.

Praktische
Reiniging

automatische
ontsteking

Het halfautomatische reinigingssysteem maakt een
groter comfort qua bediening en onderhoud van de
ketel mogelijk. Het kan altijd
bij het branden of het bijvullen bediend worden en
verzekert een maximaal rendement.

De optionele automatische
ontsteking bespaart energie
en tijd: de gevulde ketel
ontsteekt automatisch,
van zodra het systeem detecteert dat dit vereist is.
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kombipell

KOMBIPELL
De Biovent C 22 is nu met een aansluitflens verkrijgbaar die de uitrusting met onze nieuwe pelletmodule met 15 kW - de
Kombipell - mogelijk maakt. Hiermee kan te allen tijde eenvoudig en comfortabel van houtblok- op pelletswerking overgeschakeld worden of kunnen beiden flexibel en vermogenoptimaliserend gecombineerd worden.*

nu nieuw!
verwarmen
lokb
t
u
o
h
t
e
m
ts!
e
l
l
e
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n
e
n
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* Gedetailleerde informatie vindt u in vanaf pagina 24 in deze folder.
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Biovent SLC · houtblokketel

Biovent slc

de klassieker met de grote mond
De Biovent SLC is qua vermogensspectrum verkrijgbaar in de uitvoeringen 29 kW tot 48 kW, optimaal voor
tweegezinswoningen, boerderijen of gelijksoortige
woongelegenheden. Tegelijkertijd past hij dankzij de
praktische aansluitopties ook in erg kleine ruimtes: aan
beide zijden van de kwalitatieve behuizing bevinden zich
deuren waarbij reinigingssystemen aangebracht kunnen

worden. Daardoor kan ook in zeer kleine verwarmingsruimtes de ruimte optimaal benut worden. Dit voordeel
ondersteunt ook het bijzondere vulsysteem van de SLC
- de ketel wordt comfortabel en plaatsbesparend van bovenaf gevuld.
De Biovent SLC: eenvoudig sterk.

Uw voordelen:
·· hoogstmogelijke rendement (93,6%) dankzij uiterst
efficiënte verbranding

·· onafhankelijk dankzij onbegrenste nationale brandstofbronnen

·· hoger comfort dankzij gemakkelijke vulling

·· betrouwbaar dankzij innovatieve techniek

1

Grote vulruimte voor houtblokken van 1/2m voor
langere hervulintervallen

11

	Thermodynamische
verbrandingskamer voor een
2
propere verbranding
	Praktisch,
halfautomatisch reinigingssysteem voor
3
comfortabele reiniging van warmtewisselaarsoppervlak

Aan beide zijden gemakkelijk toegankelijke
reinigingsdeuren uit hittebestendig materiaal
voor comfortabel gebruik en een
lange levensduur

5
4

	Vuldeur
met veiligheidsregeling
4
om comfortabel te vullen langs boven

1

3

	Helder
verlicht display met
5
eenvoudige bediening
	Lambdaregeling
naar het patent EDER voor een
6
optimale verbranding en een uiterst efficiënt
energiegebruik

7

Combi-aslade

8

Krachtige rookgasventilator met automatische
opstartfunctie

8
6

2

9
11

	Extra
dikke ketelisolatie om
9
energieverlies te vermijden
	Voorverwarmde
primaire en secundaire lucht voor
10
een bijkomende verbrandingsoptimalisatie

7

10

10
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Houtblokketel · Biovent SLC

Biovent SLC

29

34

42

48

Houtblokketel

G

Nominaal vermogen

kW

29

34

42

48

Vermogensbereik

kW

17–29

17–34

24–42

24–48

Vulvolume

dm3

135

182

Vulopening (B x H)

mm

540 x 260

540 x 330

Diameter rookgasuitlaat

mm

Waterinhoud

l

92

98

Gewicht

kg

663

687

Ketelvertrek/-terugloop

‘‘

1“ (IG)

5/4“ (IG)

Max. werkingsdruk

bar

160

780
1131

1201

C

129

D

966

E1

195

E2

1032

F

1236

G

162

Lambdaregeling
De Lambdaregeling van Eder
zorgt dankzij meting van alle
relevante waarden voor een
maximaal energiegebruik en
een toprendement het hele
jaar door. De regeling omvat
het bufferbeheer en de
optionele integratie van een
tweede warmtebron (olie/
gas/pellets).

thermodynamische
verbrandingskamer
Als centraal element van de
Biovent-serie garandeert
de thermodynamische verbrandingskamer de langst
mogelijke brandduur van de
brandstoffen en het hoogst
mogelijke rendement.

E1

B

E2

A

230 / 50 / 10

D

Afmetingen in mm

G

90

F

V / Hz / A

A

3

Max. werkingstemperatuur °C
Elektrische aansluiting

BIOVENT SLC

C

B

vulling
De Biovent SLC wordt zeer
gemakkelijk via een grote
vuldeur aan de bovenzijde
gevuld. De grote vulruimte
biedt plaats aan een grote,
aan het ketelvermogen
aangepaste hoeveelheid
houtblokken van 1/2m.

automatische
ontsteking
De optionele automatische
ontsteking bespaart energie
en tijd: de gevulde ketel
ontsteekt automatisch, van
zodra het systeem detecteert dat dit vereist is.
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Biovent XLC · houtblokketel
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Biovent XLC · houtblokketel

Biovent Xlc

het grote droomtype
Met de grote broer van de Biovent C kunnen ook de
grootste huizen aangenaam verwarmd worden. De XLC is
comfortabel qua bediening, plaatsbesparend en efficiënt
qua vermogen: zijn ruime vulruimte gecombineerd met

innovatieve techniek zorgt voor een perfect brandstofgebruik. Zo is een extra lange brandduur met het hoogste
rendement en uitstekende uitstootwaarden mogelijk.

Uw voordelen:
·· snelle en langdurige warmte dankzij het groot vermogen van het toestel
·· eenvoudige bediening met touchscreen, comfortabele
sturing via internet

·· betrouwbaar dankzij innovatieve techniek
·· onafhankelijk dankzij onbegrensde nationale
brandstofbronnen

	Grote vulruimte voor houtblokken van 1/2m in com1
binatie met perfect brandstofgebruik zorgt voor een
maximale energie
	Thermodynamische
verbrandingskamer voor een
2
propere verbranding
	Grote
vuldeur voor een comfortabele vulling
3

4

Standaard met net-bedieningspaneel uitgerust

5

Inschakelcontact voor bijkomende warmtebron
standaard

5
4
3

Schouwbuisaansluiting naar keuze bovenaan,
achter of rechts

8

Krachtige rookgasventilator met automatische
opstartfunctie

9

Eenvoudig bedienbaar reinigingssysteel voor de
warmtewisselaar

10

Zeer efficiënte warmtewisselaar voor het hoogste
rendement

6

9
1

	Lambdaregeling
zorgt voor topuitstootwaarden
6

7

7

8

10

13
2

	Extra
dikke ketelisolatie om
11
energieverlies te vermijden

12

Combi-aslade

13

Automatische ontsteking – de meest comfortabele
manier om houtblokken te branden

12

11
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Biovent XLC · houtblokketel

Biovent XLC

49

56

62
G

Houtblokketel

kW

49,5

56,9

Vermogensbereik

kW

Vulvolume

dm3

200

Vulopening (B x H)

mm

325 x 380

Diameter rookgasuitlaat

mm

160

Waterinhoud

l

185

Gewicht

kg

750

Ketelvertrek/-terugloop

‘‘

5/4“ (IG)

Max. werkingsdruk

bar

3

Max. werkingstemperatuur

°C

90

Elektrische aansluiting

V / Hz / A

28–49,5 28–56,9

G
I

28-62

BIOVENT XLC

A

C
B

230 / 50 / 10

Testbrandstof

H

houtblokken,
EN 14961-5, A1
5
A

1130

F

380

B

905

G

280

C

1080

H

170

D

1300

I

125

E

1565

LambDAregeling
De Lambdaregeling van Eder
zorgt dankzij meting van alle
relevante waarden voor een
maximaal energiegebruik en
een toprendement het hele
jaar door. De regeling omvat
het bufferbeheer en de
optionele integratie van een
tweede warmtebron (olie/
gas/pellets).

NET-Bediening
Standaard bij Biovent XLC:
uw ketel erg comfortabel via
touchscreen aan het toestel
bedienen en in het thuisnetwerk integreren - zo kan
men de verwarming via elk
internettoegankelijk toestel
bedienen.

D

Ketelklasse
Afmetingen in mm

62,0

E

Nominaal vermogen

F

Vulruimte
De Biovent XLC is met een
bijzonder grote vulruimte
voor houtblokken van 1/2m
uitgerust, waarmee een
lange brandduur zonder veelvuldig herladen verzekerd is.

automatische
ontsteking
De optionele automatische
ontsteking bespaart energie
en tijd: de gevulde ketel
ontsteekt automatisch, van
zodra het systeem detecteert
dat dit vereist is.
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warmte ligt u beter?
brand pellets met eder.

Pellets voldoen aan alle eisen die men aan een moderne brandstof kan stellen: op lange termijn zijn ze in vergelijking met andere materialen prijsstabiel alsook in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar en reproduceerbaar. Bovendien bent u onafhankelijk dankzij de regionale productie. Dankzij de vervaardiging uit houtafval van de land- en bosbouw is deze
brandstof onvergelijkbaar milieubewust. Verwarmen met pellets betekent: zorgenloos verwarmen vandaag en in de toekomst.

Waarom met pellets verwarmen?
·· Onbeperkte bronnen – maximale bevoorradingszekerheid

·· CO²-neutraal – duurzame warmte binnen
de cyclus van de natuur

·· Prijsvoordelig ten opzichte van stookolie
of aardgas

·· Geautomatiseerd systeem met gelijkwaardig comfort als bij gas- of stookolieketel
15
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Pellevent M · PELLETKEtEL

PELLEVENT M
het allround talent

De topkwaliteit van de pelletketel overtuigt:

Het gamma van de Pellevent M is de optimale oplossing voor
alle toepassingsgebieden, zoals nieuwbouw, renovering, lageenergiewoningen en conventionele bouwvormen. De ketels
zijn individueel combineerbaar en aanpasbaar, enerzijds door
hun breed vermogensbereik, anderzijds dankzij de flexibele
toevoersystemen Vacu (zuigsysteem), Spiro (vijzeltoevoer) of
Econ (dagreservoir).

·· eenvoudige bediening en veilige werking
·· comfortabel half- of volautomatisch gebruik
·· sterke vermogens van 15 kW, 22 kW of 30 kW –
met tot 95,5 % rendement.
Pellevent M: de perfecte oplossing.

Uw voordelen:
·· groot vermogen en groter comfort
met beperkte kosten

·· onafhankelijk van buitenstaande factoren dankzij
onbeperkte nationale brandstofbronnen

·· betrouwbaarheid dankzij bewezen kwaliteit en innovatieve techniek
	Pellevent M-brander voor een propere en uitstoot1
arme verbranding

3

	Geïsoleerde
voor- en keteldeur
2
voor gering stralingswarmteverlies
	Bedieningspaneel
met vierdelig helder display voor
3
een eenvoudige sturing van de verwarming (ook in
net-versie verkrijgbaar)

4

5

	Elektronica-eenheid
met microprocessorsturing
4
voor een optimaal brandstofverbruik

1

	Turbulatorpakket
voor hoog rendement
5
(optioneel met automatische reiniging)

6

Automatische asverwijdering (optioneel)
voor geringe reinigingsinspanningen

	Branderpot & branderring uit hittebestendig
a
edelstaal

b

Cellenradsluis voor een heel veilig gebruik

	Ontstekingseenheid
voor een perfecte automatic
sche ontsteking en spaarzame werking met
maximaal comfort
	Duoventilatortechniek:
toevoer van primaire en
d
secundaire lucht

e

2

6
a
c
b
d

e

Aandrijfmotor voor brandervijzel en cellenradsluis
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Technische gegevens · Pellevent M Econ

Econ 15

Pelletketel

Econ 22 Econ30

Nominaal vermogen

kW

15

22

30

Vermogensbereik

kW

4,5 – 14,9

6,6 – 22

8,9– 29,8

Vulvolume voorraadreservoir

dm

Ketelvertrek/-terugloop

R“

1“ (IG)

Diameter rookgasuitlaat

mm

150

Waterinhoud

l

61

Gewicht

kg

415

Max. werkingstemperatuur

°C

90

Max. werkingsdruk

bar

3

Elektrische aansluiting

V / Hz / A

Bescherming

IP

150 (optioneel 300)

3

rechts

D

1209

E

1328

F

H

1119

G

1092

H

621

C

B

E

E
E
C

B

C
A

A

PELLEVENT M

PELLEVENT M

ECON

SPIRO

SPIRO

E
Cellenradsluis

B

F

H

VACU

E

E

D

Als centraal element van de Pellevent-serie garandeert de brander
een propere en uitstootarme
verbranding alsook het hoogst
mogelijke rendement.

D

C

C

C

A

A

PELLEVENT M

PELLEVENT M

I

F

A

F

PELLEVENT M

Brander

De cellenradsluis in de
brander van de ketel is de
verbinding tussen de
verbrandingsinrichting en de
brandstofaanvoer en zorgt
voor een maximale veiligheid.

18
PELLEVENT M
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D

De Lambdaregeling van Eder zorgt
A
dankzij meting van alle relevante
waarden voor een maximaal energiegebruik en een toprendement
het hele jaar door. De regeling
omvat het bufferbeheer en de
optionele integratie van een tweede
warmtebron.

F

I

H

F

A

G

LambdAG
regeling

D

I

H

1118

G

B

982

C

D

G

621

B

E

F

Wanneer in het huis geen opslagruimte
voorhanden is, dan is de variant Econ
de juiste keuze. Het reservoir bestaat in
G
de groottes 150 of 300 dm³. De grote
voordelen van de uitvoering „Econ“
B
zijn het geringe plaatsgebruik en de
eenvoudige opstelling en bediening.

H

A
B

PELLEVENT M

halfautomatisch

42

G

B

geen opslagruimte:

230 / 50 / 10

Aanbouwzijde
toevoersysteem
G
Afmetingen in mm

Pellevent

H

Pellevent M Econ

ECON

SPIRO

12/02/14 13:06
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Pellevent M Spiro · Technische gegevens

Pellevent M Spiro

Spiro 22 Spiro 30

Nominaal vermogen

kW

15

22

30

Vermogensbereik

kW

4,5 – 14,9

6,6 – 22

8,9– 29,8

Ketelvertrek/-terugloop

R“

1“ (IG)

Diameter rookgasuitlaat

mm

150

Waterinhoud

l

61

Gewicht

kg

410

Max. werkingstemperatuur

°C

90

Max. werkingsdruk

bar

3

Elektrische aansluiting

V / Hz / A

Bescherming

IP

Opslagruimte
ernaast:
automatisch
Wanneer de pelletsopslagruimte
zich naast de ketel bevindt, zodat
er een directe, korte verbinding
(max. 5m) moet worden gemaakt,
dan is het systeem „Spiro“ de
optimale variant. Deze uitvoering
is bijzonder spaarzaam, efficiënt
en onderhoudsvrij, en dus bijzonder comfortabel. Spiro bestaat
zowel met klassieke vijzeltoevoer
(Spiro) of als flexibel bruikbare
vijzeltoevoer (Spiro-flex).
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A

621

B

986

C

1094

1092

H

621

I

766

G

H

G

B
net-bediening

E

EG

E

G

D

B

C

C

A

B

1102

H

H

H

G

1304

B

F

B

1186

G

E

B

G

A

G

G

B

B

De optionele net-bediening
–
B
toegankelijk via internet en met
een grafisch touchscreen in de
ketel – verenigt de ruimteonafhankelijke bediening van de
volledige verwarming met een
gemakkelijk te begrijpen en
gebruiksvriendelijk besturingssysteem - voor een maximaal
verwarmingscomfort.

D
A

E

I

A

A

PELLEVENT M

PELLEVENT M

D
F

H

F

I

Voor een extraAhoog comfort
is optioneel een automatische
A reining van het warmtewisselaarsoppervlak beschikbaar.

I

I

H

F

SPIRO

PELLEVENT M

I

I

E

SPIRO
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PELLEVENT M

D

PELLEVENT M

SPIRO

VACU

F

F

SPIRO

F

ECON

H

H

C

A
F

H

E
E
Automatische
reiniging
D

D

C

C
A

VACU

E

D

C

PELLEVENT M

I

E

C

PELLEVENT M

SPIRO

E

E

A

H

PELLEVENT M

G

BD

B

I

PELLEVENT M

F

F

H

H
SPIRO

H

I

F

F

G

H

D

G

G

Opslagruimte

rechts of links

Afmetingen in mm

B

Pellevent

230 / 50 / 10

Aanbouwzijde
toevoersysteem

ON

E

Spiro 15

Pelletketel

E

PELLEVENT M

VACU
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Technische gegevens · Pellevent M Vacu

Pellevent M Vacu

Vacu 15

Pelletketel

Nominaal vermogen

kW

15

22

30

Vermogensbereik

kW

4,5 – 14,9

6,6 – 22

8,9– 29,8

Vulvolume voorraadreservoir

dm

Ketelvertrek/-terugloop

R“

1“ (IG)

Diameter rookgasuitlaat

mm

150

Waterinhoud

l

61

Gewicht

kg

423

Max. werkingstemperatuur

°C

90

Max. werkingsdruk

bar

3

Elektrische aansluiting

V / Hz / A

Bescherming

IP

230 / 50 / 13
42
rechts of links

Afmetingen in mm

A
B

H

B

G
E

G

621

B

985

C

713

D

836

E

1217

F

1102

G

1091

H

621

I

1851

H

G

E

B

D

A

I

H

F

F

I

A

SPIRO

PELLEVENT M

E

D

F

F

I

A

PELLEVENT M

Opslagruimte

Pellevent
Opslagruimte

Opslagruimte op
verdere afstand
of buiten:
automatisch
De Pellevent M Vacu met zuigtoevoer is erg flexibel en is voornamelijk geschikt wanneer de opslagruimte zich verder van de ketel of
buiten het huis bevindt (max. 10m
tussen opslagruimte en ketel).

Duoventilatortechniek

D
C

Pellevent

80

3

Aanbouwzijde
toevoersysteem

PELLEVENT M

Vacu 22 Vacu 30

VACU

De verbrandingslucht wordt
door de beide ventilatoren over
de branderpot (primaire lucht)
en branderring (secundaire
lucht) aangevoerd. Door deze
perfect geregelde luchttoevoer
worden optimale uitstootwaarden bereikt!

Asverwijdering

Alternativeenergiemodule

De door Eder ontwikkelde
praktische asverdichting
zorgt ervoor dat het legen
van de optionele asbak
enkel nog met de langst
mogelijks tijdsintervallen
nodig is.

Optioneel kan er een alternatieveenergiemodule geïnstalleerd
worden, om (bestaande) houtverwarmingen te integreren en een
automatische omschakeling tussen de warmtebronnen mogelijk
te maken.

VACU

20
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KOMBIPELL
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kombipell

Kombipell

de flexibele combiketel
Wie voor biomassaverwarming kiest, zet een stap in
de goeie richting. In het bijzonder eengezinswoningen
worden met de Kombipell van Eder milieubewust en
duurzaam verwarmd.

Ruimtelijk compact heeft deze dubbelketel weinig plaats
nodig en produceert toch probleemloos voldoende
warmte voor een behaaglijk klimaat.

Uw voordelen:
·· groot vermogen en groter comfort met beperkte
kosten
·· betrouwbaarheid dankzij bewezen kwaliteit
en innovatieve techniek

1

·· veilige werking met een hoog comfort
·· onafhankelijk van buitenstaande factoren dankzij
onbeperkte nationale brandstofbronnen

Wegneembare asbak met asverdichting voor lange
legingsintervallen (optioneel)

	De
vernuftige luchtverdelingstechniek van de
2
Kombipell-branders is consequent op de laagste
uitstootwaarden en hoogste rendementen gericht

4

6

5
7

	Extra
dikke ketelisolatie om energieverlies
3
te voorkomen
	Praktische
halfautomatische warmtewisselaars4
reinigingsinrichting

3
8

	Inschakelcontact
voor bijkomende warmtebron
5
	Net-bediening
voor comfortabele sturing
6
	Rookgasventilator
met automatische opstartfunctie
7
	De
pelletsverbranding gebeurt direct via de warm8
tewisselaar van de Biovent C (niet via de vulruimte!).
Hierdoor is het vullen met houtblokken steeds
zonder enig gevaar
	Mooi
verborgen aslade
9

2

1
9

De Kombipell bestaat uit een Biovent C 22 met aansluitflens en een pelletmodule van 17 kW.

Optioneel is ook een automatische ontsteking voor de
houtblokverbranding verkrijgbaar.

De ketel brandt in principe op houtblokken, maar het systeem schakelt naargelang de benodigde energie over op
pelletsbranden. Gezien er twee onafhankelijke verbrandingskamers zijn, is ook bij het verwarmen op pellets een
bijverwarming op houtblokken altijd mogelijk.

Zodoende kunnen de beide systemen flexibel en vermogens-optimaliserend gecombineerd worden: volautomatisch, volecologisch en volefficiënt naar prijs/vermogen.

22
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Kombipell

	Branderpot en branderring uit
a
hittebestendig edelstaal

b

a

Cellenradsluis voor een heel veilig gebruik

c

	Ontstekingseenheid
voor een perfecte automatische
c
ontsteking en spaarzame werking met maximaal
comfort

b

	Monoventilatortechniek:
toevoer van primaire en
d
secundaire lucht

e

1

d
e

Aandrijfmotor voor brandervijzel en cellenradsluis

net-bediening

Lambdaregeling

De optionele net-bediening –
toegankelijk via internet en met
een grafisch touchscreen in de
ketel – verenigt de ruimteonafhankelijke bediening van de
volledige verwarming met een
gemakkelijk te begrijpen en
gebruiksvriendelijk besturingssysteem - voor een maximaal
verwarmingscomfort.

De Lambdaregeling van Eder
zorgt dankzij meting van alle
relevante waarden voor een
maximaal energiegebruik en
een toprendement het hele jaar
door. De regeling omvat het
bufferbeheer en de optionele integratie van een tweede
warmtebron.

Grote vulruimte voor ½ m houtblokken voor
langere hervulintervallen

	Thermodynamische
verbrandingskamer voor een
2
propere verbranding

6

	Praktische,
halfautomatisch reinigingssysteem voor com3
fortabele reiniging van het warmtewisselaarsoppervlak

8

	Grote
deur voor een eenvoudig hervullen
4
	Net-bedieningspaneel
(standaard)
5

5

9

4

3

1

	Lambdaregeling
naar het patent EDER voor een optimale
6
verbranding en een uiterst efficiënt energiegebruik
	Mooi
verborgen aslade voor een comfortabele reini7
ging

8
9

Automatische carbonisatiegasafzuiging
voor een rookvrije hervulling

11

Krachtige rookgasventilator met automatische opstartfunctie

10

2

	Extra
dikke ketelisolatie om energieverlies te vermijden
10
	Hittebestendig
materiaal in de vulruimte als garantie voor
11
een lange levensduur

7

23
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KOMBIPELL

E

D

C

BIOVENT C

BIOVENT C

Technische
· Kombipell dagreservoir
Kombipellgegevens
22/15 vacu

H
G

B
Kombipell
dagreservoir

Kombipell 22/15 Tagesbehälter

A

22/15
22

kW

5,1 – 17

Vulvolume

dm3
mm

280x320
150

Waterinhoud

l

Gewicht houtblokgedeelte

kg

470

Gewicht pelletsgedeelte

kg

193

Ketelvertrek/-terugloop

“

1“ (IG)

Max. werkingsdruk

bar

3

Max. werkingstemperatuur

°C

90

Elektrische aasluiting

V / Hz
B/ A

Kombipell 22/15 Tagesbehälter

Brandstof pellets

D

BIOVENT C

H
G

230 / 50 / 10
EN 14961-5, A1

A EN 14961-2, A1

Ketelklasse houtblokken/pellets
Afmetingen in mm

KOMBIPELL

5/5

A

677

B

1250

C

1365

D

1000

E

1640

C

Brandstof houtblokken

85

E

BIOVENT C

C

mm

E

92

F
G
H

E

Diameter rookgasuitlaat

A

D

Vulopening BxH

D

Vermogensbereik pellets

C

Nominaal vermogen houtblok- kW
ken

B

870
BIOVENT C

1110

KOMBIPELL

1280

Cellenradsluis
Kombipell

geen opslagruimte:
halfautomatisch
Wanneer in het huis geen opslagruimte aanwezig is en
overwegend houtblokken gebrand zullen worden, is
de variant Kombipell met dagreservoir de juiste keuze.
De grote voordelen van deze uitvoering zijn enerzijds
het geringe plaatsgebruik en anderzijds de eenvoudige
opstelling en installatie.

De cellenradsluis in de
brander van de ketel is de
verbinding tussen de verbrandingsinrichting en de brandstofaanvoer en zorgt voor een
maximale veiligheid.

Reiniging
Het halfautomatische reinigingssysteem maakt een
groter comfort qua bediening
en onderhoud van de ketel
mogelijk. Het kan altijd bij
het branden of het bijvullen
bediend worden en verzekert
een maximaal rendement.

24
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Kombipell Spiro · TECHNISCHE GEGEVENS

Kombipell 22/15 spiro
Kombipell Spiro
Nominaal vermogen houtblok- kW
ken
kW

Vulvolume

dm

Vulopening BxH

mm

280x320

Diameter rookgasuitlaat

mm

150

Waterinhoud

l

85

Gewicht houtblokgedeelte

kg

470

Gewicht pelletsgedeelte

kg

187

Ketelvertrek/-terugloop

“

1“ (IG)

Max. werkingsdruk

Kombipell
22/15 spiro
Max.
werkingstemperatuur

bar

3

°C

90

Elektrische aasluiting

V / Hz / A

5,1 – 17

D

BIOVENT C

230 / 50 / 10
EN 14961-5, A1

AEN 14961-2, A122/15 vacu
Kombipell

Brandstof pellets
Ketelklasse houtblokken/pellets

H
G
F

5/5
677

B

1250

C

1365

D

1000

E

980

B

C

A

F

A

E

D

C

92

3

B

Brandstof houtblokken

A

22

Vermogensbereik pellets

Afmetingen in mm

B

22/15

870

G

BIOVENT C

KOMBIPELL

1280

monoventilatorTechniek

D

C

H

1110

KombipellKombipell
22/15 vacu
Opslagruimte

H
G

De primaire
secundaire lucht
BIOVENT en
C
worden door een ventilator
gecombineerd toegevoerd. Een
automatische positiebewaakte
verbrandingsluchtklep zorgt
voor een perfecte wissel tussen
pellets- en houtblokwerking.

B
A

opslagruimte ernaast:
automatisch

Kombipell 22/15 Tagesbehälter
verbrandingskamer

B

Als centraal element van de Biovent-serie garandeert de thermodynamische verbrandingskamer
de langst
mogelijke brandduur
KOMBIPELL
van de brandstoffen, een propere
en uitstootarme verbranding en
het hoogst mogelijke rendement.

A

Kombipell 22/15 Tagesbehälter
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D

C

E

D

C

Wanneer de pelletsopslagruimte zich naast de ketel
bevindt, zodat er een directe, korte verbinding (max. 5m)
moet worden gemaakt, dan is het systeem „Spiro“ de
optimale variant. Deze uitvoering is bijzonder spaarzaam,
efficiënt en onderhoudsvrij, en dus bijzonderBIOVENT
comforC
tabel. Spiro bestaat zowel met klassieke vijzeltoevoer
(Spiro) of als flexibel bruikbare vijzeltoevoer (Spiro-flex).

H
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BIOVENT C

Technische gegevens · Kombipell Vacu

Kombipell 22/15 spiro

Kombipell 22/15 vacu

B
A

Kombipell Vacu

22/15

Nominaal vermogen houtblok- kW
ken

5,1 – 17

Vulopening BxH

mm

280x320

Diameter rookgasuitlaat

mm

150

Waterinhoud

l

85

Gewicht houtblokgedeelte

kg

470

Gewicht pelletsgedeelte

kg

200

Ketelvertrek/-terugloop

“

1“ (IG)

Max. werkingsdruk
Kombipell
22/15 vacu

BIOVENT C

bar

3

Max. werkingstemperatuur

°C

90

Elektrische aasluiting

V / Hz / A

Brandstof houtblokken

B

KOMBIPELL

C

92

3

E

dm

A

D

Vulvolume

22

C

kW

D

Vermogensbereik pellets

H
G
BF

BIOVENT C

H
G

230 / 50 / 13
EN 14961-5, A1

Brandstof pellets

EN 14961-2, A1

A Kombipell
22/15 Tagesbehälter
5/5

Ketelklasse houtblokken/pellets

677

B

1250

C

1365

D

1000

E

1820

F
G

B
A

C

A

870
BIOVENT C

H

E

D

Afmetingen in mm

1110

KOMBIPELL

1280

D

C

asverwijdering
Kombipell

Kombipell 22/15 Tagesbehälter

De door Eder ontwikkelde
praktische asverdichting zorgt
BIOVENT C
ervoor dat
het legen van de
optionele asbak enkel nog
met de langst mogelijks tijdsintervallen nodig is.

Kombipell

H
G

Opslagruimte B

AOpslagruimte

De Kombipell Vacu met zuigtoevoer is bijzonder
BIOVENT C
flexibel en is voornamelijk geschikt wanneer de opslagruimte verder van de ketel verwijderd is of zich buiten
het huis bevindt (max. 10m tussen opslagruimte en
ketel).

E

C

brander

D

Opslagruimte niet direct
ernaast of buiten:
automatisch

De beste beproefde, jarenlang bewezen en ontwikkelde
brandertechniek, gecombineerd met onderdrukregeling
zorgt voor optimale
KOMBIPELL
uitstootwaarden.
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Dagreservoir/Econ · toevoersysteem

Econ/dagreservoir

de economische compacte oplossing
Halfautomatisch
De pelletketeluitvoering met voorraadreservoir is zeer
voordelig en met name de juiste keuze wanneer er geen
mogelijkheid voor een opslagruimte is. In dat geval
worden de pellets handmatig in het voorraadreservoir
gegoten - de rest doet de ketel automatisch.
Bij de serie Pellevent M is het voorraadreservoir in twee
verschillende groottes 150 dm³ en 300 dm³ beschikbaar.
Bij de serie Kombipell is het dagreservoir vooral zinvol
wanneer voornamelijk houtblokken worden gebrand.
Deze kan bovendien later tot een Vacu-systeem
omgebouwd worden.

27
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toevoersysteem · Spiro/Spiro-flex

Spiro/Spiro-flex
meester in comfort

Volautomatisch
Het toevoersysteem met vijzel vereist een opslagruimte
die zich naast de verwarmingsruimte bevindt, zodat een
directe verbinding gemaakt kan worden (max. 5m). De
aanvoering is bijzonder efficiënt en comfortabel en in
twee varianten verkrijgbaar: in de erg voordelige Spiroversie en in de bijzonder flexibele uitvoering Spiro-flex.
De pellets bereiken bij de Spiro-versie of Spiro-flex via
een flexibel en betrouwbaar vijzeltoevoersysteem direct
de pelletsbrander. Standaard zijn brander en pelletstoevoer rechts aangebouwd. Bij de serie Pellevent is
eveneens een uitvoering met brander links aan de ketel
beschikbaar.
Spiro en Spiro-flex zijn eveneens met geweven reservoir
combineerbaar.

28
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Vacu · toevoersysteem

Vacu

overwint alle hindernissen
Volautomatisch
De variant Vacu is zeer geschikt wanneer de opslagruimte
verder van de ketel verwijderd is of zich mogelijk buiten het
huis bevindt (tot 10m tussen opslagruimte en ketel).
De pellets worden door een vijzeltoevoersysteem uit de
opslagruimte genomen en door middel van een zuigturbine in
het voorraadreservoir van de Pellevent M Vacu gebracht.
De uitvoering Vacu zorgt voor een maximale flexibiliteit
en een perfect opslagruimtegebruik.
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TOEBEHOREN

Regelingsmodule
Met een Eder-verwarming beschikt u over een modern
energiebeheer voor tot vier weersgestuurde verwarmingskringen en twee vraagafhankelijke boilerkringen. Instelling
van verwarmingscurve, dagelijkse verlagingstijden, boilervoorrang, hygiëneschakeling, vorstbeschermingswerking,
automatische werking, verwarmings- en verlaagde werking.
Alle verwarmings- en boilerkringen zijn natuurlijk afzonderlijk regelbaar.

Uitbreidbaar met de Eder-afstandsbediening. Deze bevat
een werkingsschakelaar voor de respectievelijke verwarmingskring om de automatische werking, nacht- of dagwerking te activeren. Als extra functie biedt de afstandsbediening de mogelijkheid een parallelle verschuiving van
de verwarmingscurve (ruimtetemperatuuraanpassing) met
ruimtevoelerinvloed.

SMS-Module
Met de Eder-SMS-module heeft u uw ketel en drukinstallatie altijd en overal onder controle. De module brengt
alle informatie rond de huidige werkingstoestand direct
op uw gsm en maakt het mogelijk onmiddellijk op waarschuwingen te reageren - een korte, kostenloze* oproep

volstaat. Zowel in Rio, op de Matterhorn als vanuit uw zetel:
Met de SMS-module kunnen de toestellen comfortabel
vanop afstand in- of uitgeschakeld worden.***

voordelen
·· Zenden van storings- en waarschuwingsmeldingen
onmiddellijk na optreden.
·· Opvragen gedetailleerde informatie en werkingstoestanden.
·· Vrijstellen van storings- en waarschuwingsmeldingen.
·· Berichtgeving van zodra verwarmen noodzakelijk of
hervullen nodig is.
·· Wijziging van werkingsmodus.
·· Tot 5 oproepnummers bewaarbaar.
·· Kostenloze statusopvraging per oproep.*
·· Functioneert met alle gangbare netwerkbeheerders alsook met abonnement- en prepaid-SIM-kaarten.**

* Naargelang netwerkbeheerder! Voorwaarde: geen omleiding op antwoordapparaat.
** SIM-kaart niet bij levering inbegrepen.
*** Niet met NET-bediening combineerbaar!
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TOEBEHOREN

NET-Bediening
Verwarmen is voor alle bezitters van een Pellevent M (optioneel), Biovent C (optioneel), Biovent XLC of Kombipell in het digitale tijdperk gearriveerd: de ketel kan heel
gemakkelijk via het eenvoudige grafische touchscreen

bediend worden en in het thuisnetwerk geïntegreerd
worden. Zo kan men zijn verwarming vanop elk internettoegankelijk toestel overal bedienen. Ook berichtgeving
per e-mail is mogelijk.

voordelen
·· Ruimteonafhankelijke sturing van de volledige
verwarming door aansluiting op netwerk voor
toegang vanop afstand met PC, smartphone etc.
·· Eenvoudig en gemakkelijk te bedienen
werkingssysteem.
·· Berichtgeving per e-mail.
·· Inclusief verwarmingsregeling

Automatische
ontsteking
voor Biovent en Kombipell
Om de Kombipell volautomatisch te laten verwarmen,
is voor de houtblokketel een automatische ontsteking
verkrijgbaar. Ook voor de hele Biovent-reeks bestaat nu
een automatisch ontstekingselement. Deze ontsteking be-

spaart energie en tijd. Eenvoudig de ketel vullen en dit intelligent supplement doet de rest - ontsteekt zelfstandig
van zodra dit nodig is.

Voordelen
·· Perfect combineerbaar met thermische solarinstallatie:
de ketel ontsteekt pas op bepaalde dagtijden en
slechts wanneer er vraag is van het buffervat.
·· Verschillende automatische werkingsmodi selecteerbaar - ook handmatige ontsteking te allen tijde
mogelijk.
·· Betrouwbaar en bijzonder energiebesparend
tegelijkertijd: vermogensbehoefte van max. 250W.
·· In combinatie met de Biovent-SMS-module krijgt u
naar wens meldingen bij aanvang en bij een geslaagde
ontsteking.
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ANTON EDER GMBH
Weyerstraße 350 · A-5733 Bramberg · Tel.: +43 (0) 6566 7366-0
Fax: +43 (0) 6566 8127 · E-mail: info@eder-heizung.at

ARDEA NV

Uw handelaar

Eernegemsestraat 34 · B-8211 Aartrijke
Tel.: +32 (0)50 82 04 80 · Fax: +32 (0)50 20 18 03
www.eder.be

JANTRI haarden & duurzame energie
Kalkoven 18 · NL-9351 NP Leek
Tel.: +31 (0)594 510 734 · Fax: +31 (0)594 510 740
www.jantri.nl
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