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Предимствата накратко:
 f   Висока ефективност чрез триходова конструкция 
на котела

 f   Комфортно отопление чрез автоматизирана 
горелка Pellet Brenn 2000

 f   Сигурност чрез интегрирани четири системи 
срещу обратен пламък

 f   Прецизно управление на горивния процес с 
вграден в горелката втори шнеков механизъм

 f   Управление с меню на български език и 
възможност за присъединяване на стаен 
регулатор и допълнителен обемен бойлер

 f   Облекчен период на поддръжка, благодарение на 
функция за самопочистване чрез въздушна струя 
и втори шнеков механизъм

Описание / модел Единица Pellet  
System 20

Pellet  
System 24

Pellet System & 
Pellet  

System Light 27*

Pellet System & 
Pellet  

System Light 32*

Номинална мощност на системата kW 20 24 27 27

Минимална мощност на системата kW 8 8 8 8

Ефективност % 84.8 84,8 85,0 85,0

Капацитет на горивния бункер kg 140 140 140/ (0)* 140/ (0)*

Консумация на пелети при макс. мощност kg/h 4.7 5.7 6.4 6.4

Водно съдържание l 56 57 63 64

Клас на пелетното съоръжение по EN303-5 4 4 4 4

Допустимо работно налягане bar 2 2 2 2

Заемана площ, включително бункер mm 990x730 990х730 990х830 1060х830

Електрическо захранване VАС 230/50 230/50 230/50 230/50

Pellet System 
Обхват на доставка на Pellet System  
(опция за изгаряне на въглища чрез  
преработка на системата):
Котел на твърдо гориво Bosch Solid 2000B  
20kW, 24kW, 27kW и 32kW
Пелетна горелка Pellet Brenn 2000
Горивен шнеков механизъм от стомана  
за подаване на пелети
Управление ST-717
Стоманен горивен бункер

Ново: Pellet System Light
Обхват на доставка на Pellet System Light 
 Котел на твърдо гориво Bosch Solid Special G HE 
27kW и 32kW
Пелетна горелка Pellet Brenn 2000
Горивен шнеков механизъм от стомана  
за подаване на пелети
Управление ST-717

Използвано гориво:
Пелетната горелка Pellet Brenn 2000 е 
предназначена да изгаря дървесни гранулирани 
пелети в съответствие с  
норма EN 17 225-2: 2011 - Клас A1
•  диаметър 6 ± 1 mm; 8 ± 1 mm и  

дължина ≤ 40 mm
• влажност ≤ 10 %
• пепелно съдържание ≤ 0.7%
• енергийна стойност 4,58 – 5,3 kWh/kg



Отопление с котел на твърдо гориво:
Решение в полза на икономия и 
дълготрайност

Гориво: въглища или дърва

Относително високите цени на енергоносителите през последните 
години отново направи атрактивни отоплителните котли на твърдото 
гориво. Основновното им преимущество се състои в достъпността и 
относително ниската цена на твърдите горива.

Котлите Bosch внасят допълнителен плюс чрез своя дълъг 
експлоатационен период и качествена изработка. На разположение 
са следните серии котли: стоманеният Solid 2000B за въглища и 
дърва, Solid 5000 W за дърва с пиролизно горене и базираната на 
Solid 2000B пелетна система.

Всеки един от тях е превъзходен избор – и то не само, защото 
работи икономично и с максимално улеснено обслужване. 
Мощностите покриват оптимално потребностите за отопление и са с 
отлично съотношение цена/качество.

Solid 2000B
Нов дизайн на утвърения стоманен котел
Представяме Ви компактната серия стоманени котли Solid 2000B. 
Със своята надеждна конструкция те предлагат достъпно и 
същевременно ефективно отопление на дърва или въглища, 
особено в едно- или двуетажни еднофамилни къщи. Изпълнението 
им се отличава с компактни размери, добър външен вид и дълъг 
експлоатационен период. Котлите Solid 2000B са с горно зареждане 
на горивото, изключително лесни за монтаж и обслужване. Високата 
ефективност се дължи на триходовата конструкция, чрез която се 
гарантира пълноценното отдаване на температурата преди димните 
газове да напуснат котела, а също така и на възможността за 
регулиране на подавания вторичен въздух за горенето.

Предимствата на Solid 2000B накратко:
 f  Широка гама мощности 16, 20, 24, 27, 32 и 45 kW за различни 
потребности

 f  Триходова конструкция на котела за максимално оползатворяване 
на топлината на горене

 f  Лесно почистване чрез подвижни скари и широко оразмерени 
врати

 f Терморегулатор за по-добър контрол на горивния процес
 f  Изключително висока ефективност при преоборудване с пелетна 
горелка Pellet Brenn 2000

Гориво: дърва

Solid 6000W
Мощен, с голяма продължителност на горене
Поради специфичната технология на изгаряне, пиролизните котли работят 
само със суха дървесина или дървесни отпадъци. При пиролизата 
дървесината се загрява до изпускане на дървесен газ, който в комбинация 
с подавания първичен въздух създава горима смес, самозапалваща се при 
около 560ºС. Изолираната с висококачествена керамика камера гарантира 
много добро задържане на топлината и улеснява пълното изгаряне на 
дървесината. Максимално ефективното използване на горивото и 
значително намаленото количество пепел дават чувствително намалени 
експлоатационни разходи и лесно използване. Освен това Solid 6000W има 
вградено ел. управление за електронна регулация, вентилатор и предпазен 
топлообменник, който при опасност от прегряване се изпълва със студена 
вода от освободения термостатен вентил.

Предимствата на Solid 6000W накратко:
 f Мощности 21 kW, 30 kW, 40 kW и 50 kW
 f  Икономичен разход на гориво благодарение на пиролизна технология и 
усъвършенствано ел. управление за електронна регулация

 f Изгаряне на цели дървесни трупи с дължина до половин метър
 f Допълнителна сигурност чрез вградена защитна серпентина
 f Лесно почистване поради малкото количество пепел

Solid 2000B
Тип SFU 16 HNS SFU 20HNS SFU 24 HNS SFU 27 HNS SFU 32 HNS SFB 32 HNS SFB 45 HNS

Номинална мощност kW 16 20 24 27 32 28 45
Основно гориво въглища* въглища* въглища* въглища* въглища* дървa* дървa*
Размер на отвора за 
пълнене mm 260 х 125 358*150 358 х 150 358 х 175 358 х 175 358 х 175 550 х 276

Обем на горивната 
камера l 26 46 46 61 61 63 73

Тегло kg 160 200 215 230 240 240 320
Височина mm 875 990 990 990 990 1060 1045
Ширина  
(вкл. регулатор) mm 425 (600) 535 (700) 535 (700) 535 (700) 535 (700) 530 (700) 688 (770)

Дълбочина  
(вкл. фукс) mm 691 (730) 730 (770) 730 (770) 830 (870) 830 (870) 830 (870) 864 (980)

Присъединителен 
размер отопление

G 1 1/2”
външна резба

G 1 1/2" външна  
резба

G 1 1/2”
външна резба

G 1 1/2”
външна резба

G 1 1/2”
външна резба

DN70
външна резба

DN70
външна резба

Присъединителен 
размер димоотвод 
(фукс) 

mm 145 145 145 145 145 145 180

 * възможно е използването на други горива, като дърво, битов кокс, брикети

Solid 6000W
Тип SFW 22 HF SFW 30 HF SFW 40 HF SFW 50 HF

Номинална мощност kW 21 30 40 50

Гориво (по DIN 303-5) дърва A1 - 50см дърва А1 - 50 см дърва А1 - 50 см дърва А1 - 50см

Размер на отвора за пълнене mm 110 110 133 133

Тегло kg 362 362 466 466

Височина с панелите mm 1043 1043 1164 1164

Ширина с панелите mm 1136 1136 1257 1257

Дълбочина с вентилатора mm 1019 1019 1083 1083
Присъединителен размер 
отопление G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2"

Присъединителен размер 
димоотвод (фукс) mm 150 150 150 180

Pellet System 
и Pellet System Light
Комфортно решение за отопление на пелети

Ключов елемент за качеството на едно отоплително 
решение е ефективността на съоръжението. С Pellet 
System от Bosch разполагате с висока ефективност 
чрез оптимизиран горивен процес, който 
максимално ще намали консумацията на пелети и 
по този начин сметката за отопление.

Пелетната горелка Pellet Brenn 2000 се отличава 
с прецизно управление на горивния процес и 
висока степен на сигурност. За оптималната 
ефективност на съоръжението решаващ принос 
има и високата ефективност на котела Bosch Solid 
2000B, постигната чрез триходова конструкция 
на горивната камера, която усвоява оптимално 
топлината от използваното гориво. Високият 
комфорт при употреба е осигурен чрез голям 
обемен бункер, който намалява броя зареждания 
до два пъти седмично и функция за самопочистване 
на горелката. По този начин Pellet System от Bosch 
гарантира най-доброто усвояване на топлината от 
пелетите и високо ниво на ефективност на цялата 
система.

Пелетна система Bosch - комбинация от 
котел на твърдо гориво Bosch Solid 2000B 
с пелетна горелка Pellet Brenn 2000

Отоплението с пелети предлага множество 
предимства. Наред с отличните екологичните 
характеристики и ниски експлоатационни 
разходи, в полза на пелетното гориво е 
автоматизираният горивен процес, който 
значително намалява усилията за поддръжка 
и зареждане.


