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На� 200 000 �ро�у��� � �����а� о� �ро���о�с��о �ся�а �о��на.         SUNSYSTEM  
Качес��о�о на �ся�о ���е��е, �а��о � на �ро���о�с��ен��е �ро�ес� се с�е�я� с�р���но 
�о с�с�ема �а у�ра��ен�е на �ачес��о�о ISO 9001:2015. Пор�фо��о�о на �ом�ан�я�а 
с���р�а ра�нообра��е о� �ро�у���, на���но �о�р��а�� ну����е на �ся�о �ома��нс��о о� 
о�о��ен�е � �ерм�я, �а��о � а��ома����ран� �н�ус�р�а�н� с�ор��ен�я. 

Пе�е�н��е с�ор��ен�я  о��о�аря� на на�-��со���е немс�� � а�с�р��с�� BURNiT
с�ан�ар�� �а �ачес��о � ефе����нос� BAFA � BIMSH2, о���чен� са � с�с сер��ф��а�� �а 
е�о���а�н, �ое�о �� �ра�� �ре��оч��ан ��бор � �а�а�ное�ро�е�с���е с�ран�. 

ЗА КОМПАНИЯТА

Т�р�о�с���е мар��  � , са ра��о�на�аем� � �ре��оч��ан� о� ���ен���е              SUNSYSTEM
� на� 70 ��р�а�� на 5 �он��нен�а. Б���о 90% о� �ро���е�ен��е �ро�у��� се реа����ра� 
����н с�рана�а, чре� мре�а о� �ар�н�орс�� обе��� � �я� с�я�. 

Про���о�с��ен��е, с��а�о�� � ��р�о�с�� ба�� на �ом�ан�я�а се �рос��ра� на 40 000 ��. м. � 
Шумен, Соф�я � �а����� – Герман�я. В �ом�ан�я�а рабо�я� на� 500 �о�бран� с�е��а��с�� с 
��со�а ��а��ф��а��я � бо�а� о��� � с�оя�а �рофес�она�на об�ас�.

В ре�у��а� на мно�о�о���н�я о��� � �н�ес�����, �ом�ан�я�а е �а���р���а �о����я�а с� 
на ���ер � �ро���о�с��о�о на с�ор��ен�я, ���о���а�� енер��я о� �р�ро�а�а. В с�реме�а 
с� ��на�� �а сме �рач�а на�ре� � �а �ре��а�аме �о-�обр� � �о-ефе����н� �ро�у���, на���е 
о���н� �н�енер� � �рое��ан�� с���а�а� ���хно�я�а�� �но�а���н� �ехно�о���, с �о��о 
�ро�у����е на  рабо�я�.BURNiT  
 

Ком�ан�я�а не�ре��сна�о �о�но�я�а � ра����а �ро���о�с��ена�а с� ба�а, о��аря� се 
но�� �н�ус�р�а�н� ��ена, �р��а�а� се с��ременн� �ро���о�с��ен� �ехно�о��� � се 
у�е��ча�а броя� на �ро���о�с��ен��е ма��н� � обору��ане.

РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ

ПРОИЗВО�СТВО
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ПЕЛЕТНИ КАМИНИ BURNiT
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Пелетните камини  са добре познати и предпочитани, заради BURNiT
гарантираното качество и годините опит, вложени в разработката и 
конструирането им. С идването на зимния сезон, представя изцяло  BURNiT 
обновена гама пелетни камини, съобразени с най-новите тенденции и 
иновации в сферата на отоплението. Какво отличава пелетните камини 
BURNiT  и ги прави най-предпочитани:

Моделите се разработват и произвеждат в България от най-добрите 
специалисти в областта на отоплението, под изключително стриктен 
контрол на качеството и с внимание към всеки детайл.

Интелигентното управление с WiFi модул позволява отоплението в дома да 
се включва и настройва до желаната температура от всяко място. 
Приложението за мобилни устройства на  осигурява пълен достъп BURNiT
до управлението на пелетната камина през таблет или мобилен телефон.

Пелетните камини  са удобни и практични, защото са BURNiT
автоматизирани. Благодарение на вградения микропроцесорен контролер, 
те нямат нужда от постоянно обслужване, Седмичния и дневен таймер с 
програми за горене могат да включват и изключват камината в зависимост 
от графика на потребителя, поддържат постоянна температура, да подават 
гориво и да контролират температурата на радиаторите и водата в бойлера 
/ако има прикачени такива/. 

Безопасност. Пелетните камини  са разработени с ефективна BURNiT
система за защита. Вградени датчици за температура следят постоянно 
градусите и реагират, ако температурата се повиши прекалено много. 
Специалният дизайн на горивоподаващите шнекове също предпазва 
бункера от обратен огън и запалване. 

Самопочистване. Пелетни камини   разполагат с вградена система BURNiT
за самопочистване. Събраната пепел се почиства и изхвърля само веднъж 
на няколко дни, като това може да стане бързо и лесно, без да се цапате.

Иновационна DIY (Do It Yourself) система – първите пелетни камини на 
българския пазар, които се обслужват бързо и лесно без инструменти. 
Новата технология позволява демонтажът на панелите, отварянето на 
ревизионните отвори и почистването да се извършват в рамките на 5 
минути. 

Интелигентната DUO система при камините с въздушна циркулация 
позволява да се отоплява не само помещението, в което е инсталирана 
камината, но и още едно допълнително помещение, чрез система от 
въздуховоди. 

Достъпна цена. Отоплението с пелетни камини  е дългосрочно BURNiT
решение и първоначалната инвестиция се изплаща за два-три отоплителни 
сезона. След това, в зависимост от инсталацията и потреблението, 
отоплението на пелети е значително по-евтино от това на дърва, въглища, 
газ или нафта. 

Компактно и мобилно гориво. Благодарение на технологията си на 
производство, пелетите заемат много по-малко място, в сравнение с 
останалите горива, нямат неприятен мирис и са лесни за пренасяне. Те са в 
практични чувалчета, не съдържат прах и излишна влага, не се налага да се 
сушат, цепят и подреждат.

Екологичо чисти. Пелетите са възобновяем ресурс, тъй като се произвеждат 
от отпадъчна дървесина и биомаса. Нивата на въглероден диоксид са много 
по-ниски, отколкото при останалите горива, което прави въглеродния им 
отпечатък нищожно нисък, в сравнение с всяка друга форма на отопление.

Несравнимият уют и топлината на живия огън. Пелетната камина със 
стъклена врата дава незаменимото чувство на домашен уют и удоволствие. 
Благодарение на атрактивния си дизайн, пелетните камини  не само BURNiT
ще стоплят дома ви, но и ще му придадат модерен и изискан вид.



ПЕЛЕТНИ КАМИНИ С ВОДНА РИЗА
СЕРИЯ VISION

Пе�е�н��е �ам�н�  Vision са о���чен ��бор �а о�о��ен�е, ос��уря�а�о BURNiT
�омфор�на �о���на � у��. Мо�е��� се о���ча�а с ���хно�я�а� мо�ерен ���а�н с ���я�о 
с����ена �ра�а � е�е�ан�на се�е���я о� ��е�о�е. Ком�а��н��е ра�мер�, б�р�о�о 
�нс�а��ране � �есно�о обс�у��ане на �ам�н� Vision �аран��ра� у�обс��о � 
е�е�не�на�а е�с��оа�а��я.

Гор��н�я� �ро�ес се у�ра��я�а о� м��ро�ро�есорен �он�ро�ер с ��ч с�р��н с 
���мо�нос� �а �не�но � се�м�чно �ро�рам�ране, а ��ра�ен�я� WI-FI мо�у� �о��о�я�а 
у�ра��ен�е�о на �ам�на�а �а се ос��ес��я�а ���я�о он�а�н �ре� моб��но ус�ро�с��о.

  Енер�ос�ес�я�а�а ��р�у�а��онна �ом�а
  Нер���аем на�ре�а�е� с ����� �ер�о� на е�с��оа�а��я
  Чу�унена �оре��а
  О���м��а��я на ����у�на�а ор�ан��а��я
  М��ро�ро�есорен �он�ро�ер Tiemme със
      сензорен екран /touchscreen/ � WI-FI мо�у�
  А��ома��чно �а�а��ане � �е�е�о�о�а�ане
  В�ра�ен� ра���р��е�ен с�� � бун�ер �а �е�е��
  Саморе�у��ране на �ор��н�я �ро�ес чре� мон��ран�я
      �рансм��ер �а на�я�ане

ПРЕ�ИМСТВА

МОЩНОСТИ  

А+

13Kw 18Kw 25Kw

ЕНЕРГИЕН К�АС

Swan White

ЦВЕТОВЕ

Coffee BrownAnthracite Grey

ECO 
DESIGN 

CERTIFIED
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kW 13 25

kW 5.5 11

kW 11 21.5

      mm    915 х 523 х 528 1065 х 611 х 588

      L 18 35

      kg 12 25

h 4.5 5

kg/h 0.8 1.5

ø 

ø, mm 50 / 80 50 / 80

0.02% 0.02%

°С <180 <180

V/Hz/W  230/50/400  230/50/400

114kg 180

1" 1"

Номинална мощност 

Редуцирана топлинна мощност

Мощност топлоотдаване на водната риза

Височина (H) х Ширина (L) x Дълбочина (D)  

Обем водна риза

Вместимост бункер за пелети

Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс. мощност      

Вход / изход водна риза

Тръба входящ въздух / Тръба изходящи газове присъединяване комин

 Съдържание на СО в димния газ, изчислено към 13% О  при ном. топл. мощност  2

Температура на изходящите газове

Захранващо напрежение 

Тегло

18

7.1

15.5

965 х 523 х 528 

23

13

4

1.1

50 / 80

0.02%

<180

 230/50/400

147

1"

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

дървесни пелети,
ø 6÷8 mm

ПРЕПОРЪЧИТЕ�НО ГОРИВО

Е�ЕМЕНТИ

h/kg

1. Контролер
2. Капак на бункера за пелети
3. Бункер за пелети
4. Термоустойчиво стъкло
5. Дръжка на вратата
6. Чекмедже за пепел
7. Пелетна горелка

8. Е�е��р�чес�о �ахран�ане
9. �е�ора���н� с�ран�чн� �ане��
10. Ком�н
11. Тр�ба �а �хо�я� ����ух
12. Тр�ба �а с�у�ена �о�а
13. В��ре�на �ра�а
14. В�н�на �ра�а

Среден разход на гориво за час (изчислено при 24ч. работа на 30% от макс. мощност) 
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ПЕЛЕТНИ КАМИНИ С ВОДНА РИЗА
СЕРИЯ CONCEPT

Пе�е�н��е �ам�н�  Concept ос��уря�а� ефе����но, ��оном�чно � е�о�о��чно BURNiT
о�о��ен�е на �ома ��� оф�са. ���а�н�� на сер�я�а е ��ч�с�ен � сем���, ���хно�ен о� 
мо�ерн�я �ра�с�� с��� на ���о�. Мо�е��� се �ре��а�а � �р� мо�нос�� � с���н� 
��е�о�е.

Гор��н�я� �ро�ес се у�ра��я�а о� м��ро�ро�есорен �он�ро�ер с ���мо�нос� �а �не�но � 
се�м�чно �ро�рам�ране, а ��ра�ен�я� WI-FI мо�у� �о��о�я�а у�ра��ен�е�о на �ам�на�а 
�а се ос��ес��я�а ���я�о он�а�н �ре� моб��но ус�ро�с��о.

ПРЕ�ИМСТВА

ЦВЕТОВЕ

А+

Jet BlackSwan White Cappuccino

ЕНЕРГИЕН К�АС

 Енер�ос�ес�я�а�а ��р�у�а��онна �ом�а
 Нер���аем на�ре�а�е� с ����� �ер�о� на е�с��оа�а��я
 Чу�унена �оре��а
 О���м��а��я на ����у�на�а ор�ан��а��я
 DIY с�с�ема �а �есно �оч�с��ане
 М��ро�ро�есорен �он�ро�ер Tiemme с LCD ��с��е� � WI-FI мо�у�
 А��ома��чно �а�а��ане � �е�е�о�о�а�ане
 В�ра�ен� ра���р��е�ен с�� � бун�ер �а �е�е��
 Саморе�у��ране на �ор��н�я �ро�ес чре� мон��ран�я
     �рансм��ер �а на�я�ане

МОЩНОСТИ  

13Kw 18Kw 25Kw

ECO 
DESIGN 

CERTIFIED

8



Номинална мощност 

Редуцирана топлинна мощност

Мощност топлоотдаване на водната риза

Височина (H) х Ширина (L) x Дълбочина (D)  

Обем водна риза

Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс. мощност      

Вход / изход водна риза

Тръба входящ въздух / Тръба изходящи газове присъединяване комин

 Съдържание на СО в димния газ, изчислено към 13% О  при ном. топл. мощност  2

Температура на изходящите газове

Захранващо напрежение 

Тегло

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

дървесни пелети,
ø 6÷8 mm

ПРЕПОРЪЧИТЕ�НО ГОРИВО

Вместимост бункер пелети

1. Контролер
2. Капак на бункера за пелети
3. Бункер за пелети
4. Термоустойчиво стъкло
5. Дръжка на вратата
6. Чекмедже за пепел

7. Пе�е�на �оре��а
8. Е�е��р�чес�о �ахран�ане
9. �е�ора���н� с�ран�чн� �ане��
10.Ком�н
11.Тр�ба �а �хо�я� ����ух
12.Тр�ба �а с�у�ена �о�а

Е�ЕМЕНТИ

kW 13

kW 5.5

kW 11

      mm    930 х 480 х 545

      L

      kg

h

kg/h

ø 

ø, mm 

h/kg 0.02%

°С <180

V/Hz/W

115kg

1"

18

7.1

15.5

980 х 480 х 545

0.02%

<180

145

1"

25

11

21.5

1100 х 585 х 630

0.02%

<180

180

1"

Среден разход на гориво за час (изчислено при 24ч. работа на 30% от макс. мощност) 

18 35

12 25

4.5 5

0.8 1.5

50 / 80 50 / 80

 230/50/400  230/50/400

23

13

4

1.1

50 / 80

 230/50/400
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ПЕЛЕТНИ КАМИНИ С ВОДНА РИЗА
СЕРИЯ CALOR

Пе�е�н��е �ам�н�  Calor ��еча�я�а� с�с �аоб�ен��е с� форм�, е�е�ан�н� BURNiT
��ан�о�� �о��рхнос�� � с�е�� ��е�о�е. Сер�я�а �ре��а�а ���на фун���она�нос� � 
��со�а ефе����нос� � о�о��ен�е�о на �оме�ен�я �о 145 ��. м.

Мо�е��� се �ре��а�а � ��е мо�нос�� � �р� а��уа�н� ра���е���, с�обра�ен� с 
�ен�ен����е � �н�ер�ора, б�а�о�арен�е на �ое�о �есно нам�ра с�ое�о мяс�о ��� �се�� 
�ом, оф�с ��� �об� на хо�е�.
 

ПРЕ�ИМСТВА

МОЩНОСТИ  

ЦВЕТОВЕ

А+

Pine GreenSwan White Cappuccino

13Kw 18Kw

ЕНЕРГИЕН К�АС

  Енер�ос�ес�я�а�а ��р�у�а��онна �ом�а
  Нер���аем на�ре�а�е� с ����� �ер�о� на е�с��оа�а��я
  Чу�унена �оре��а
  О���м��а��я на ����у�на�а ор�ан��а��я
  М��ро�ро�есорен �он�ро�ер Tiemme с LCD ��с��е� � WI-FI мо�у�
  А��ома��чно �а�а��ане � �е�е�о�о�а�ане
  В�ра�ен� ра���р��е�ен с�� � бун�ер �а �е�е��
  Саморе�у��ране на �ор��н�я �ро�ес чре� мон��ран�я
      �рансм��ер �а на�я�ане

ECO 
DESIGN 

CERTIFIED
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Номинална мощност 

Редуцирана топлинна мощност

Мощност топлоотдаване на водната риза

Височина (H) х Ширина (L) x Дълбочина (D)  

Обем водна риза

Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс. мощност      

Среден разход на гориво за час (изчислено при 24ч. работа на 30% от макс. мощност) 

Вход / изход водна риза

Тръба входящ въздух / Тръба изходящи газове присъединяване комин

 Съдържание на СО в димния газ, изчислено към 13% О  при ном. топл. мощност  2

Температура на изходящите газове

Захранващо напрежение 

Тегло

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

дървесни пелети,
ø 6÷8 mm

ПРЕПОРЪЧИТЕ�НО ГОРИВО

kW 18

kW 7.1

kW 15.5

      mm    1055 х 475 х 580

      L

      kg

h

kg/h

ø 

ø, mm 

0.02%

°С <180

V/Hz/W

kg 180

1"

13

5.5

11

1005 х 475 х 580 

0.02%

<180

150

1"

Вместимост бункер пелети

1. Контролер
2. Капак на бункера за пелети
3. Бункер за пелети
4. Термоустойчиво стъкло
5. Дръжка на вратата
6. Чекмедже за пепел
7. Пелетна горелка
8. Електрическо захранване

9.  �е�ора���н� с�ран�чн� �ане��
10. Ком�н
11. Тр�ба �а �хо�я� ����ух
12. Тр�ба �а с�у�ена �о�а
13. В��ре�на �ра�а
14. В�н�на �ра�а
15. Ре����онн� о��ор�

Е�ЕМЕНТИ

h/kg

18

12

4.5

0.8

50 / 80

 230/50/400

23

13

4

1.1

50 / 80

 230/50/400

11

1

2

12

11

10
9

854

14

13

2

3

6
7

15

15



ПЕЛЕТНИ КАМИНИ С ВОДНА РИЗА
СЕРИЯ ADVANT

Сер�я�а � �е�н� �ам�н�  Advant с�че�а�а с���на ����я с ��со�а ефе����нос�. e BURNiT
Мо�е���е са �есн� �а �нс�а��ране � е�с��оа�а��я, а б�а�о�арен�е на �но�а���на�а DIY 
с�с�ема, обс�у��ане�о �м е б�р�о � �есно. 

Пре��а�а� се � �р� мо�нос��, �ос�а��чн� �а обе��еча� о�о��ен�е�о на �����н� ��� 
б��нес ��о�� �о 200 �� м. 

 Енер�ос�ес�я�а�а ��р�у�а��онна �ом�а
 Нер���аем на�ре�а�е� с ����� �ер�о� на е�с��оа�а��я
 Чу�унена �оре��а
 О���м��а��я на ����у�на�а ор�ан��а��я
 DIY с�с�ема �а �есно �оч�с��ане
 М��ро�ро�есорен �он�ро�ер Tiemme с LCD ��с��е� � WI-FI мо�у�
 А��ома��чно �а�а��ане � �е�е�о�о�а�ане
 В�ра�ен� ра���р��е�ен с�� � бун�ер �а �е�е��
 Саморе�у��ране на �ор��н�я �ро�ес чре� мон��ран�я
      �рансм��ер �а на�я�ане

ПРЕ�ИМСТВА

МОЩНОСТИ  

13Kw 18Kw 25Kw

Coffee BrownSwan White Anthracite Grey

ЦВЕТОВЕ

А+

ЕНЕРГИЕН К�АС

ECO 
DESIGN 

CERTIFIED
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kW 13 25

kW 5.5 11

kW 11 21.5

      mm    900 х 530 х 520 1100 х 600 х 580

      L

      kg

h

kg/h

ø 

ø, mm 

0.02% 0.02%

°С <180 <180

V/Hz/W

120kg 180

1" 1"

Номинална мощност 

Редуцирана топлинна мощност

Мощност топлоотдаване на водната риза

Височина (H) х Ширина (L) x Дълбочина (D)  

Обем водна риза

Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс. мощност      

Вход / изход водна риза

Тръба входящ въздух / Тръба изходящи газове присъединяване комин

 Съдържание на СО в димния газ, изчислено към 13% О  при ном. топл. мощност  2

Температура на изходящите газове

Захранващо напрежение 

Тегло

18

7.1

15.5

950 х 530 х 520 

0.02%

<180

140

1"

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

дървесни пелети,
ø 6÷8 mm

ПРЕПОРЪЧИТЕ�НО ГОРИВО

Вместимост бункер пелети

1

2

2

3

4

5 7

6

12

11

8 10
9

1. Контролер
2. Капак на бункера за пелети
3. Бункер за пелети
4. Термоустойчиво стъкло
5. Дръжка на вратата
6. Чекмедже за пепел

7. Пе�е�на �оре��а
8. Е�е��р�чес�о �ахран�ане
9. �е�ора���н� с�ран�чн� �ане��
10.Ком�н
11.Тр�ба �а �хо�я� ����ух
12.Тр�ба �а с�у�ена �о�а

Е�ЕМЕНТИ

h/kg

Среден разход на гориво за час (изчислено при 24ч. работа на 30% от макс. мощност) 

18 35

12 25

4.5 5

0.8 1.5

50 / 80 50 / 80

 230/50/400  230/50/400

23

13

4

1.1

50 / 80

 230/50/400
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ПЕЛЕТНИ КАМИНИ С ВОДНА РИЗА
СЕРИЯ ADVANT B

Мо�е���                  Advant B е бе� �е�ора���но с����о � с �о���н��е�на ��со�оефе����на 
��о�а��я на �ра�а�а, �ое�о ����ре�я�с��а �а�уба�а на �о���нна енер��я � �о��о�я�а 
мон�а� � сер���но �оме�ен�е, ���ер ��� ба��он.

 Кам�на�а е с мо�нос� 35 kW � се �ре��а�а � ун��ерса�ен черен ��я�.

 Енер�ос�ес�я�а�а ��р�у�а��онна �ом�а
 Нер���аем на�ре�а�е� с ����� �ер�о� на е�с��оа�а��я
 Чу�унена �оре��а
 О���м��а��я на ����у�на�а ор�ан��а��я
 DIY с�с�ема �а �есно �оч�с��ане
 М��ро�ро�есорен �он�ро�ер Tiemme с LCD ��с��е� � WI-FI мо�у�
 А��ома��чно �а�а��ане � �е�е�о�о�а�ане
 В�ра�ен� ра���р��е�ен с�� � бун�ер �а �е�е��
 В��мо�нос� �а �нс�а�а��я � ���ер, ма�е ��� �ераса
 Саморе�у��ране на �ор��н�я �ро�ес чре� мон��ран�я
      �рансм��ер �а на�я�ане

ПРЕ�ИМСТВА

МОЩНОСТИ  

35Kw

ЦВЕТОВЕ

А+

ЕНЕРГИЕН К�АС

ECO 
DESIGN 

CERTIFIED

Jet Black
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ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

дървесни пелети,
ø 6÷8 mm

ПРЕПОРЪЧИТЕ�НО ГОРИВО

1. Контролер
2. Капак на бункера за пелети
3. Бункер за пелети
4. Вермикулит за врата
5. Дръжка на вратата
6. Чекмедже за пепел

7. Пе�е�на �оре��а
8. Е�е��р�чес�о �ахран�ане
9. �е�ора���н� с�ран�чн� �ане��
10.Ком�н
11.Тр�ба �а �хо�я� ����ух
12.Тр�ба �а с�у�ена �о�а
13. О�у�яр

Е�ЕМЕНТИ

kW 35

kW 9.4

kW 31

      mm    1070 х 686 х 758

      L

      kg

h

kg/h

ø 

ø, mm 

0.02%

°С <180

V/Hz/W

277kg

1"

Номинална мощност 

Редуцирана топлинна мощност

Мощност топлоотдаване на водната риза

Височина (H) х Ширина (L) x Дълбочина (D)  

Обем водна риза

Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс. мощност      

Вход / изход водна риза

Тръба входящ въздух / Тръба изходящи газове присъединяване комин

 Съдържание на СО в димния газ, изчислено към 13% О  при ном. топл. мощност  2

Температура на изходящите газове

Захранващо напрежение 

Тегло

Вместимост бункер пелети

h/kg

Среден разход на гориво за час (изчислено при 24ч. работа на 30% от макс. мощност) 

47

45

6.5

2.1

76.2 / 100

 230/50/400
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ПЕЛЕТНИ КАМИНИ С ВОДНА РИЗА
СЕРИЯ TREND

Пе�е�н��е �ам�н�  Trend ос��уря�а� ефе����но � ��оном�чно о�о��ен�е �а BURNiT
�се�� �ом ��� оф�с. Мо�е���е са с �ом�а��н� ра�мер�, �ое�о �� �ра�� у�обн� �а 
�нс�а��ране � � �о-ма��� �оме�ен�я. 

Сер�я�а Trend се �ре��а�а � ��е мо�нос�� � ��а ��ас�чес�� ��я�а, �о��о �о�чер�а�а� 
��ч�с�ен�я ���а�н � �есно се с���а� с ос�ана�о�о об�а�е��ане � �оме�ен�е�о. 

МОЩНОСТИ  

А+

11Kw 20Kw

ЦВЕТОВЕ

Coffee BrownAnthracite Grey

  Енер�ос�ес�я�а�а ��р�у�а��онна �ом�а
  Нер���аем на�ре�а�е� с ����� �ер�о� на е�с��оа�а��я
  Чу�унена �оре��а
  О���м��а��я на ����у�на�а ор�ан��а��я
  М��ро�ро�есорен �он�ро�ер Tiemme с LCD ��с��е� � WI-FI мо�у�
  А��ома��чно �а�а��ане � �е�е�о�о�а�ане
  В�ра�ен� ра���р��е�ен с�� � бун�ер �а �е�е��
  Саморе�у��ране на �ор��н�я �ро�ес чре� мон��ран�я
      �рансм��ер �а на�я�ане

ПРЕ�ИМСТВА

ЕНЕРГИЕН К�АС

ECO 
DESIGN 

CERTIFIED
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kW 20

kW 8

kW 17.5

      mm    1110 х 615 х 615

      L 23

      kg 13

h 3.2

kg/h 1.2

ø 

ø, mm 50 / 80

h/kg 0.02%

°С <180

V/Hz/W  230/50/400

kg 145

1"

Номинална мощност 

Редуцирана топлинна мощност

Мощност топлоотдаване на водната риза

Височина (H) х Ширина (L) x Дълбочина (D)  

Обем водна риза

Вместимост бункер пелети

Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс. мощност      

Вход / изход водна риза

Тръба входящ въздух / Тръба изходящи газове присъединяване комин

 Съдържание на СО в димния газ, изчислено към 13% О  при ном. топл. мощност  2

Температура на изходящите газове

Захранващо напрежение 

Тегло

11

5.5

8.5

1010 х 490 х 575 

18

12

5.5

0.7

50 / 80

0.02%

<180

 230/50/400

113

1"

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

дървесни пелети,
ø 6÷8 mm

 H
 

 L 

 D 

1

2
3

4

6

7

5

12

108

11

9

1. Контролер
2. Капак на бункера за пелети
3. Бункер за пелети
4. Термоустойчиво стъкло
5. Дръжка на вратата
6. Чекмедже за пепел

7. Пе�е�на �оре��а
8. Е�е��р�чес�о �ахран�ане
9. �е�ора���н� с�ран�чн� �ане��
10.Ком�н
11.Тр�ба �а �хо�я� ����ух
12.Тр�ба �а с�у�ена �о�а

ПРЕПОРЪЧИТЕ�НО ГОРИВО

Е�ЕМЕНТИ

Среден разход на гориво за час (изчислено при 24ч. работа на 30% от макс. мощност) 
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ПЕЛЕТНИ КАМИНИ С ВЪЗДУШНА ЦИКРУЛАЦИЯ
СЕРИЯ AMBIENT

Пе�е�н��е �ам�н�  Ambient са о���чен ��бор �а о�о��ен�е бе� необхо��мос� о� BURNiT
ра��а�ор�. Ком�а��н��е мо�е�� се �нс�а��ра� �есно � о�о��я�а� �о 280 ��. м. 
Пре��а�а� се � �р� мо�нос�� � ��ас�чес�� ра���е���, �о�хо�я�� �а �се�� �ом, оф�с ��� 
�об� на хо�е�.

*Мо�е��� DUO е �рое���ран с ���мо�нос� �а о�о��я�ане на �о���н��е�но �оме�ен�е, 
�а�о се �ре��а�а � ��а �ар�ан�а: 
Ambient DUO - ба�о� мо�е� с о���она�но �оба�яне на ����ухо�о� �о �е�ан�е, 
Ambient DUO PLUS - мо��ф��а��я с фабр�чно �а�о�ен ����ухо�о�. 

ПРЕ�ИМСТВА

МОЩНОСТИ  

ЦВЕТОВЕ

А+

Jet BlackSwan White Coffee Brown

8Kw 10Kw

ЕНЕРГИЕН К�АС

 Енер�ос�ес�я�а�а ��р�у�а��онна �ом�а
 Нер���аем на�ре�а�е� с ����� �ер�о� на е�с��оа�а��я
 Чу�унена �оре��а
 О���м��а��я на ����у�на�а ор�ан��а��я
 М��ро�ро�есорен �он�ро�ер Tiemme с LCD ��с��е� � WI-FI мо�у�
 А��ома��чно �а�а��ане � �е�е�о�о�а�ане
 В�ра�ен� ра���р��е�ен с�� � бун�ер �а �е�е��
 В��мо�нос� �а о�о��ен�е на ��оро �оме�ен�е чре�
     с�с�ема о� ����ухо�о�� �р� мо�е�� DUO � DUO PLUS
 Саморе�у��ране на �ор��н�я �ро�ес чре� мон��ран�я
      �рансм��ер �а на�я�ане

12Kw*

18
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8.25 / 3.68 12.10 / 5kW

      mm    815 х 485 х 500 980 х 485 х 590

      kg 15 15

h 11.5 14

kg/h 0.7 1.1

ø, mm 43 / 80 43 / 80

mg/m3 180.26 186.41 

°С <180 <180

V/Hz/W  220/50/120   220/50/120

90kg 122

Номинална мощност / Редуцирана топлинна мощност 

Височина (H) х Ширина (L) x Дълбочина (D)  

Обем бункер за пелети

Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс. мощност      

Тръба входящ въздух / Тръба изходящи газове присъединяване комин

 Съдържание на СО в димния газ, изчислено към 13% О  при ном. топл. мощност  2

Температура на изходящите газове

Захранващо напрежение 

Тегло

10 / 4.25

975 х 485 х 590 

15

14

1.1

43 / 80

181.66 

<180

  220/50/120

110

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

дървесни пелети,
ø 6÷8 mm

ПРЕПОРЪЧИТЕ�НО ГОРИВО

Е�ЕМЕНТИ
1. Контролер
2. Капак на бункера за пелети
3. Бункер за пелети
4. Термоустойчиво стъкло
5. Врата
6. Чекмедже за пепел
7. Пелетна горелка
8. Ревизионен отвор
9. Електрическо захранване
10. Декоративни странични панели

11. Комин
12. Тръба входящ въздух
13. Тръба ��хо�я� въздух / 13 DUO/

mm - 76

бр - 1

m3  - 60

-m3 280

Диаметър на въздуховодите за отопление

Брой допълнителни въздуховоди 

Минимален обем на помещението, където е инсталирана камината 

Максимален обем на отопляемите помещения 

-

-

-

-

12.10 / 4.25

980 х 485 х 590

15

14

1.1

43 / 80

186.41 

<180

  220/50/120

110

-

0

60

280

Среден разход на гориво за час (изчислено при 24ч. работа на 30% от макс. мощност) 

8 13 DUO PLUS10 13 DUO

11

10

9

12

4

5

7

6

2

3

8
 L 

 
D 

 H
 

1

2

1311
10

12

9Duo 13  Duo 13 PLUS

Номинална мощност 



ПЕЛЕТНИ КАМИНИ BURNiT С ВОДНА РИЗА

Същност. Пелетните камини        с водна риза са предназначени за 
отопление на жилища с изградена отоплителна система, като позволяват на 
загрятата вода да пренесе топлината до всяко кътче на дома ви.

В зависимост от вида и компонентите на инсталацията, пелетната камина 
дава възможност за затопляне на подвързаните радиатори, за загряване на 
водата в бойлера и дори би могла да се превърне в чудесен източник на 
топлина за подово отопление.

Метод на работа. Пелетите от вградения бункер се подават към горивната 
камера посредством автоматизиран шнеков механизъм. Мощен нагревател 
нагорещява входящия свеж въздух, който възпламенява попадналите в 
чугунената горелка пелети. Така се създава постоянен огън, за чиято 
устойчивост почти не се налага човешка намеса.

От генерираната топлина се загрява водата в камината, която се изтласква 
към отоплителния кръг чрез вградената циркулационна помпа. Затвореният 
разширителен съд „поема“ измененията в обема на водата в камината. 
Димът, получен при процеса на горене, се извежда от камината посредством 
вентилатора за изгорели газове. Пепелта се събира под горелката, в 
контейнер за пепел, който периодично трябва да се почиства с 
прахосмукачка, когато камината е студена.

Количеството гориво, отделянето на димни газове, достъпът на въздух за 
горене и включването на помпата се регулират от микропроцесорен 
контролер. Температурата на водата в системата се задава посредством 
панела, като мощността може да се променя автоматично или ръчно, за да се  
достигне  желаната  температура.

Пелетните камини            с водна риза се предлагат в 6 стилни серии с 
изчистен дизайн, обновена цветова гама и в мощности от 11 до 35 kW. 
Независимо коя от тях ще изберете, вие не само си осигурявате топлина и 
уют в дома, но и спомагате за опазването на околната среда
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ПЕЛЕТНИ КАМИНИ BURNiT С ВЪЗДУШНА ЦИРКУЛАЦИЯ

Същност. Сухите пелетни камини                са отлично екологично решение 
за отоплението на вашия дом. Те са проектирани да отопляват чрез 
генериране на горещ въздух. Камините са с вграден вентилатор, 
благодарение на който температурата се излъчва равномерно, за 
ефективно отопление на помещението, където е монтирана.

Метод на работа. Пелетите от вградения бункер се подават към горивната 
камера посредством автоматизиран шнеков механизъм. Мощен нагревател 
нагорещява входящия свеж въздух, който възпламенява попадналите в 
чугунената горелка пелети.

Пламъка се контролира от интелигентно управление чрез регулиране на 
горивото и подаването на въздух от интегрирания вентилатор. Конструкция 
от двойна стена отвежда топлия въздух към специално проектираните 
отвори, от където се отдава топлината в помещението.

Изгорелите газове се придвижват през вътрешността на камината, през 
няколко прехода с цел да се усвои максимално топлината, която отдават на 
вътрешните стени на камината и се извеждат от камината посредством 
вентилатора за изгорели газове.
Пепелта се събира под горелката, в контейнер за пепел, който периодично 
трябва да се почиства с прахосмукачка, когато камината е студена.

Пелетната камина има вграден термостат, който непрекъснато следи 
температурата в помещението, намалява подаването на пелети при 
достигане на близка до зададената температура и увеличава горенето при 
по-големи разлики в зададената температура и тази в помещението. 

Камините, предназначени за отопление на второ помещение, са снабдени с 
допълнителен вентилатор, отвеждащ топлината до съседно помещение 
посредством въздуховод. При тези модели външни терморегулатори 
управляват всеки вентилатор поотделно, което позволява  контрол над 
температурата във всяко помещение. 
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Пелетните камини  могат да бъдат сухи - с въздушна циркулация, отдаващи директно топлината в помещението, и с водна риза - при тях BURNiT
отоплението се извършва чрез система от радиатори. Сухите камини са подходящи при едностайни жилища, търговски площи и отворени пространства, 
докато камините с водна риза отопляват ефективно многостайни жилища, офиси и други. Към отоплителната система с водна риза можете да свържете 
бойлер със серпентина, за да подгрявате битова вода без разход за електроенергия. В допълнение, пелетните камини от затворен тип / Advant B / могат да 
се монтират в сервизно помещение, мазе, остъклен балкон, и така да спестите място в самото жилище, без загуба на ефективност. 

Когато избирате камина , важно е да вземете под внимание не само квадратурата на жилището, но и всички останали фактори, които биха се BURNiT
отразили на ефективността на отоплителната система. Важни са още височината на помещенията, разположението на стаите, изложение и тип 
строителство, наличието на изолация, вид на дограмата и т.н. Ако камината е с по-ниска или пък с много завишена мощност, ще прави преразход на гориво. 
За да изградите високоефективно отопление при минимални разходи трябва да отчетете всички особености на своя дом или офис. Ако не сте уверени в 
избора си, консултирайте с професионален инсталатор, който ще направи оглед и ще изчисли точните параметри на необходимата отоплителна система.  

Пелетните камини  са компактни и със сигурност ще намерите подходящо място за тях в жилището си. Все пак имайте предвид, че за ефективна и BURNiT
безопасна работа трябва да предвидите отстояние от стените и мебелите в стаята - поне по 30 см от двете й страни и един метър пред камината. Трябва да 
оставите достатъчно място и зад камината, за да улесните обслужването и профилактиката.

Когато изберете и инсталирате своята пелетна камина , не пропускайте да се запознаете с инструкциите за употреба, обслужване и профилактика. BURNiT
Редовното почистване е лесно и не отнема много време, а в замяна камината ще ви се отплати с по-дългосрочна и ефективна работа. При необходимост от 
компетентно мнение се консултирайте с нашите специалисти на телефон 0700 17 343.

На пазара ще откриете различни видове пелети за отопление, но е важно да използвате препоръчаните за съответното съоръжение. За най-ефективна 
работа на пелетките камини  препоръчваме пелети с диаметър 6 - 8 мм., плътност 600 - 750 кг/ м3 и калоричност 4,7 - 5,5 kWh/kg. Съдържанието на BURNiT
прах в тях не трябва да надвишава 1%. Оптималната плътност на пелетите, която гарантира тяхното качество е в диапазона 605 - 700 кг. за куб.м. 
Влажността в пелетите не трябва да превишава 10%, затова се уверете, че съхранявате горивото на сухо и проветриво място. 

ПРАВИ�НОТО ГОРИВО

ПРАВИ�НАТА МОЩНОСТ

РАЗМЕР И РАЗПО�ОЖЕНИЕ

ПО��РЪЖКА И ОБС�УЖВАНЕ

ТОП�ОВЪЗ�УШНА И�И С ВО�НА РИЗА?
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