
Uporaben  design 

Tehnološka dovršenost 

Enostavni za uporabo in vzdrževanje  

 

 
 

Alternativna/čista goriva so prava smer za prihodnost   

 

Kotli na Pelete 
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The use of biomass in heating systems is beneficial because it uses agricultural, forest, urban 

and industrial residues and waste to produce heat and electricity with less effect on 

the environmentthan fossil fuels. This type of energy production has a limited long term effect 

on the environment because the carbon in biomass is part of the natural carbon cycle; while the 

carbon in fossil fuels is not, and permanently adds carbon to the environment when burned for 

fuel (carbon footprint). Historically, before the use of fossil fuels in significant quantities, bio-

mass in the form ofwood fuel provided most of humanity's heating.  

Kovan M.I. d.o.o. s sedežem podjetja v Gračanici (BIH) je bilo ustanovljeno leta 1996. Ustanovitelj 

in lastnik je Said Karalić. Ob ustanovitvi je podjetje imelo samo 2 zaposlena, sedaj pa zaposluje 

preko 300 ljudi. Podjetje KOVAN M.I. stoji na 17.000m2 zemljišča, na katerem stojijo proizvodne 

hale, lasten razvojni center in komercialni del. Podjetje se ukvarja z proizvodnjo kotlov ter kaminov 
na pelete, ter proizvodnjo in montažo celotnih linij za proizvodnjo pelet. V zadnjih dveh letih ima 

tudi lastno proizvodnjo peletov (Olovo), kjer se dnevno proizvede 70 ton peleto. 

Proizvodnja kotlov in kaminov je opremljena s sodobno tehnologijo kot so laserski izrez pločevine in 

posebni stroji za ukrivljenje pločevine,… 

Podjetje ima certifikat TUV, standard ISO9001-2001, njeni proizvodi pa imajo oznako CE, ter zago-

tavljajo najnovejše standarde EN 303-5 s čimer je zagotovljena visoka evropska kakovost. 

S svojo komercialno službo, prodaja po celotnem področju BIH, z mrežo zastopnikov pa proizvode 

izvaža v države EU. Leta 2007 je bilo ustanovljeno podjetje Ekoline d.o.o. EKOLINE INTERNATIO-

NAL, za trženje, tehnično pomoč in distribucijo rezervnih delov po državah EU. 

Dobrna / Slovenia 

300kW 

Travisio / Italy  

50kW &75kW 

Gračanica / Bosnia 

200kW & 300kW 

Llanhilleth / UK—Wales 

100kW 

Achnasheen / UK– Scotland 

150kW 
Ribnik / Croatia 

100kW 

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_footprint
http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuels
http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_fuel
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Konstrukcija EKOLINE kotla, v katerem se prenos toplote nanaša na delovno tekočino (voda) je 

narejena tako, da se doseže visoko stopnjo učinkovitosti zgorevanja in visoko stopnjo uporabe 

toplote, ki se proizvaja v kotlu. 

 

Visoko učinkovitost zgorevanja , ki znaša 96,4 % , dobimo z naslednjim postopkom : 

- Gorilnik kotla je izdelana tako, da se lahko nadzorujejo vsi parametri, ki  vplivajo na izgore-

vanje peletov . Pri izdelavi gorilnika, je uporabljeno temperaturno obstojno jeklo, ki prena-

ša preko 1200oC, ki jih gorilnik doseže v času delovanja. 

- V konstrukciji kotla, zraven komore za izmenjavo toplote, je dodatna komora v kateri se vrši 

izgorevanje peletov in kjer se doseže efekt »povratnega ognja«. Ta efekt je vračanje neiz-

gorelih peletov nazaj v gorilnik, kjer se vrši dodatno zgorevanje in pridobivanje dodatne 

toplotne energije. Efekt povratnega plamena je možno dobiti samo v okolju kjer se kontro-

lira vhod in izhod zraka iz sistema , kar je slučaj pri EKOLINE kotlih. 

- Celoten proces zgorevanja in pretok zgorevanja skozi kotel upravlja elektronika, ki regulira 

vse parametre, ki vplivajo na izgorevanje. 

 

Visok izkoristek toplote v gorilniku se pridobi na naslednji način: 

- V konstrukciji kotla so 4 komore v katerih se vrši izmenjava temperature med peleti in vodo 

v sistemu. 

- Kontrolira se hitrost prehoda vročega zraka/dima skozi komore kotla. Prizadevanja so, da se 

topel zrak/dim čim dlje zadržuje v kotlu, saj se z tem v času pridobi večji odjem tempera-

ture na sistem. 

 

Kotli so narejeni iz jekla in namenjeni visoki temperaturi in pritisku in imajo dolgo življenjsko 

dobo. 

Elektronika ki upravlja z kotlom ima širok spekter možnosti upravljanja z parametri, ki vplivajo na 

izgorevanje, regulacijo tlaka, regulacijo temp. vode v sistemu, možnost nadgradnje,… 

 

Temperatura vode v sistemu se lahko regulira na dva načina: 

- Direktno, z izborom delovne temp. vode katero naj kotel doseže in vzdržuje med delovanjem. 

- Sprememba temp. prostora od želene. Kotel bo deloval vse dokler ne doseže zadano temp. 

na termostatu in ko jo doseže se ugasne. Za tem se sam kontrolirano prižge in ugasne po 

potrebi vzdrževanja želene temp. 

 

Termostat spada v dodatno opremo kotla, kakor tudi GSM kontroler, večji zalogovniki za pelete in 

velik nabor ostale opreme. 

Pojav kondenziranja je pogost pojav pri kotlih 

na trda goriv, zaradi naglega mešanja tople in 

hladne vode v kotlu. 

Pri EKOLINE kotli so zasnovani tako, da se 

temu pojavu izognemo.  

Povratek vode jena točki kjer ima voda najni-

žjo temp. v kotlu in z na ta način zmanjšuje 

razliko v temp. povratne in kotlovske vode. 

Voda ki izhaja v sitem centralnega ogrevanja 

pa na točki, kjer je najvišja temp. vode v kot-

lu. 

Pri klasičnih kotlih, se voda odvzame direktno, 

kar poveča možnost pojava kondenzacije 

zaradi povečanja mešanja vode v kotlu in pos-

ledično upada temp. v kotlu. Pri sistemu kot je 

uporabljen pri kotlih EKOLINE se temu pojavu 

izognemo in z tem ohranjamo kotel in znižamo 

potrošnjo energenta.  
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Inovativen in ekonomičen kotel, ki  
zagotavlja visok nivo udobja. 

Enostaven za uporabo in  
spoštljiv do narave 

TEHNIČNE PREDNOSTI 

Preprosto upravljanje - samodejno delovanje 

Optimizirano delovanje peči, ki znižuje porabo peletov 

Izdelan iz najkakovostnejšega jekla, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo peči 

Visok izkoristek do 96% 

Upravljanje preko velikega LCD-zaslona 

Regulacija peči v slovenskem jeziku 

Sodobna zasnova in kompaktne mere 

Integriran zalogovnik za pelete 

Možno samodejno dovajanje peletov iz silosa 

Izpolnjuje vse zahteve za pridobitev subvencije 

Popolnoma avtomatizirano čiščenje pepela 

25% zmogljivejši ventilator od predhodnika 

Nova generacija zmogljive regulacije 

Vklop in izklop peči po časovnem timerju 

Omogoča reguliranje sanitarne vode 

Nov in preglednejši LED display 

Vklop peči je mogoč tudi preko telefona, mobilnega telefona ali sporočila SMS 

20kW 

35kW 

45kW 
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Kotel je sestavljen iz najkvalitetnejšega jekla kar mu s sistemom izgorevanja omogoča dolgo življenjsko dobo. 

Dizajn takega kotla je vrhunski zaradi česar sta priklop in uporaba zelo enostavna. Opravljanje kotla je popolno-

ma avtomatsko, kar zmanjšuje potreben čas za vzdrževanje. Kotel ima digitalno ploščo s pomočjo katere mu 

vnesemo vse želene parametre po potrebah. 

  

Z optimalnim procesom izgorevanja se doseže visok izkoristek (96,4%) in zelo nizka vrednost emisij. 

 

Za razliko od klasičnih kotlovnic na trda goriva, kotlovnice z Ekoline kotli ne zahtevajo celodnevno prisotnost in 

vzdrževanje, tako da lahko z pravo idejo že na začetku pri vgradnji centralne napeljave, računate na sigurni pri-

hranek. 

 

Postopek čiščenja in vzdrževanja Ekoline kotlov je v veliki meri olajšan v odnosu na ostale kotle na trda goriva, 

saj zaradi visokega izkoristka energije pri izgorevanju (96,4%) je zelo majhen preostanek pepela, katerega lahko 

po končanem procesu izgorevanja odstranite ali kotlu dodate samočistilno napravo. 

 

Proces izgorevanja v kotlu se prične z dovodom določene količine pelet v gorilnik, na kar se vklopi grelec, ki pele-

te segreje do temperature vplinjevanja (bio plin), ki se posledično vžge, zaradi temperature grelca. Po prvem 

vžigu se grelec izklopi. Nadaljnje uplinjanje in gorenje se doseže z dovodom toplega zraka bio plina pelet in 

pomočjo turbine. Dodajanje pelet in zraka je odvisno od želene toplote, ki jo želimo proizvesti 
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Dodatna oprema 
Silosi, dozirni sistemi, samo čistilna, GSM 
kontroler,... 

 

HomeLINE Kotli 

20kW, 35kW in45kW kotli  

Toplozračni in Hydro KAMINI 

7,5kW in11kW Kamini, primerni za prostore do 
100m2 

 

IndustryLINE Kotli 

75kW, 99kW, 150kW 197kW, 300kW, 500kW in 
večji po naročilu 

 

 

 

 

Mobilne kotlovnice 
Kompletna mobilna kotlovnica za različne 
uporabe in vseh jakostih kotlov.  
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Vakuumski dozirni sistem 

2,4tone 

 

8-10ft zalogovniki za pelete 

Brezžični sobni termostat 

 

Kompletna kotlovnica—lesena 

hiška, za HomeLINE kotle 

All in—plug and play 

Polšni dozirni sistem 2,4tone 

 

GSM kontroler, za vse tipe kotlov 

in kaminov 

 

Peletni rezervar za IndustryLINE 

kotle 

 

 

Kompletna kotlovnica— 
v kontejnerju za IndustryLINE 

kotle 
All in—plug and play 

  

0,5 tone  

1,3 tone 

10 ton 

20 ton 

 

  

  

Avtomatski odstranjevalec 

pepela 

Za vse tipe kotlov 

 

Poviški za peletni zalogovnik 

 

Za HomeLINE kotle 

 

  75kg 
110kg 
160kg 
extra 

RoSilo 15m3 



EKOLINE d.o.o. 

Selo 11d  

5262 Črniče 

Slovenija 

info@ekoline.si 

040 57 18 67 

 

P.E.: 

TPC CITY 

Ul. Vita Kraiherja 5 

2000 Maribor 

Slovenija 

ekoline@ekoline.si 

070 26 00 00 

 

www.ekoline.si 

KOVAN M.I. d.o.o. 
METALNA INDUSTRIJA 
Grabovac b.b. 
75320 Gračanica 
Bosna i Hercegovina 
Tel:   +387 35 704 487 
Fax: + 387 35 704 417 
www.kovan.ba 

@ Gregor 

http://www.kovan.ba/

