
Hoval Biolyt 
Træpillestokeren med en ydeevne 
på 3-26 KW
Varme uden at gå på kompromis!



Moderne fyringsteknologi 
– nye standarder i effektivitet og komfort!

I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og 
hvordan fossile brændstoffer skaber problemer – ikke dig! 
Din energi ressource vokser og vokser. Din energikilde 
kommer fra en vedvarende CO2 neutral forsyning, 
er tilgængelig lokalt og har en enestående økologisk 
virkningsgrad – træ!
Og i disse dage er det at fyre med træ simpelt, 
effektivt og ligetil.

Takket være Hoval Biolyt træpillestoker!

Den fuldautomatiske pilletilførsel: For at 
skaffe back up forsyninger af piller tilbyder Hoval 
et fuldautomatisk patenteret tilførselssystem 
bestående af en omskifterenhed og tre udtags-
sonder, som forsigtigt transporterer pillerne – 
uden at generere støv – fra lagerrummet direkte 
til Hoval Biolyt's egen pilletank. Dette sikrer en 
optimal pålidelighed, da der så vil være tre se-
parate udtagssteder i lagerrummet. Transporten 
tager kun nogle få minutter og sker typisk to 
gange dagligt. Det fleksible sugesystem betyder 
endvidere, at lagerrummets position er uafhæn-
gig af fyrrummet. 

”Læn Dem tilbage og slap af” – for der er ikke andet, der skal gøres, 
når først du har tændt for Biolyt, kan du trygt overlade til fyret at 
sørge for varmen. Biolyt's eksklusive fuldautomatiske system afbryder, 
når varmebehovet er lille, og når betjeningsenheden giver signal om, at 
mere varme er påkrævet, starter fyret automatisk op igen. Dette sikrer 
dig, at fyret ikke producerer mere varme, end der er brug for, hvilket hjæl-
per dig til at holde dine varmeudgifter nede og beskytte miljøet. Ved kun 
at bruge 30% eller mere af kapaciteten giver den lige nøjagtig den rigtige 
mængde energi, der er nødvendig for at dit hjem føles varmt og hygge-
ligt. Drift, funktionskontrol og pilledosering er alt sammen styret af Hoval's 
Top Tronic T styring.

Mere varmekapacitet pr. pille: Selvrensende varmeflader. Varmeover-
fladen er designet til at transportere varmeenergi til dit varmtvandskreds-
løb. Hvis overfladen bliver snavset til vil overførslen være mindre effektiv, 
hvilket resulterer i tiltagende brændselsforbrug og varmetab. Med Hoval 
Biolyt kan dette ikke ske. De specielle selvrensende varmeflader er netop 
lavet for at undgå tilsmudsning. Dette forbedrer effektiviteten, reducerer 
vedligeholdelse og sikrer en langsigtet besparelse på dit brændselsforbrug.

Askefjernelse: Vi kalder vores forventninger om at opfylde kundens ønske 
ned til mindste detalje for ”Hoval-Let filosofien.” Dette betyder ganske en- 
kelt at de enkelte detaljer og kundens udbytte og fordele får stor opmærk-
somhed. Et godt eksempel på dette ser man ved Hoval Biolyt´s aske-
tømning. Asken fra forbrændingsprocessen bliver automatisk fjernet fra 
forbrændingskammeret og transporteret til askeskuffen. Denne askeskuffe 
behøver kun tømning 1-2 gange pr. fyringssæson. Det kan simpelthen ikke 
blive nemmere!

Tekniske data
Hoval BioLyt  Typ 10 15 21 26 

Ydelsesrækkevidde kW 2.9 – 9.9 4.3 – 14.9 6.3 – 21.0 7.5 – 25.9

Virkningsgrad % 92.5 91.6 90.4 92.5

Pillemagasinets kapacitet Ltr. 232 232 232 232

Total vægt kg 330 330 340 340

Dimensioner uden       
automatisk pilletilførsel B/H/D mm 1028 / 1461 / 733

Dimensioner med        
automatisk pilletilførsel B/H/D mm 1028 / 1889 / 733

Større ydelse 50/70 KW se separat brochure.  
Der tages forbehold for ændringer.

1 En fuldautomatisk tilførselsmekanisme sørger for den 
 nødvendige tilførsel af piller

2 Meget enkel drift ved brug af digital betjeningsenhed 
 med oplyst tekstdisplay

3 Kraftig varmeføler til termisk kontrol af forbrændings- 
 reguleringssystemet

4 Stort pillemagasin til ca. 150 kg. piller sikrer en lang, 
 uafbrudt forbrændingsfase

5 Den bedst mulige forbrændingsværdi opnås takket
 være en meget hederesistent brændskål i rustfrit stål 
 og fuldautomatisk fjernelse af aske fra brændskålen 
 sikrer, at kun helt afbrændte piller kommer ud med den 
 overskydende aske

6 Den målende og pulserende pillesnegl sørger for en 
 præcis kontrol af den nødvendige tilførsel af piller

7 Den fuldautomatiske askefjerner leverer al aske fra 
 forbrændingskammeret og de skrånende overflader 
 ned i askebeholderen

8 Praktisk og kompakt takket være den integrerede 
 askebeholder

Den optimale transport konstruktion

1 Fuldautomatisk transportenhed med sugeturbine og kontrolenhed
2 Forbindelsesrør op til 25 meter
3 Skråplade for bedre tømning af lagerrum
4 Udtagssonder
5 Fuldautomatisk omskifter
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Hoval BioLyt
En kombination af miljøhensyn, 
effektivitet og høj komfort

Hoval BioLyt udretter usædvanlige bedrifter, når det 
kommer til høje standarder inden for miljøbevidsthed og 
økonomi på en og samme tid.

Træ – det miljøbevidste valg. En af de mest miljøvenlige 
former for brændsel er tilgængelig alle steder – måske 
gror det lige uden for din dør! Træ som brændstof er CO2 
neutralt, da træer optager lige så meget CO2, når de gror, 
som de afgiver ved forbrænding. Træ er i modsætning til de 
fossile brændstoffer (olie, gas, kul m.m.) en reproducerbar 
råvare og er med til at reducere den globale drivhuseffekt.   

Piller – varme fra træ. Træpiller er fremstillet af rent træ 
uden nogen former for tilsætningsstoffer. De består af tørre, 
naturlige trærester, spåner og savsmuld, som presses til 
små cylinderformede piller under højt tryk. Herved frigøres 
træets naturlige bindemiddel (lignin). De har en ekstrem 
høj energitæthed og har en bedre energivirkningsgrad end 
andre typer brændstof. Til sammenligning opnår man ved 2 
kg. piller den samme varmeenergi som ved 1 liter olie. De-
rudover er træpiller en af de billigste former for brændsel på 
markedet og ved brug af træpiller behøver du ikke længere 
at være afhængig af svingende verdensmarkedspriser på 
brændstof.

Hoval BioLyt – fuldautomatisk opvarmning – det er som 
ren magi… Med tanke på komfort og nem betjening kan man 
sammenligne BioLyt med et moderne olie – eller gasanlæg. 
Den modulerende brænder tillader for effekten/ydelsen at blive 
problemfrit afpasset til kravene indenfor ydeevnen i et interval 
på 30-100%. Driften er praktisk talt fuldautomatisk. Selv den 
smule aske der vil blive i overskud bliver automatisk fjernet til 
askeskuffen.

Solvarme og træ: Den perfekte kombination for en CO2 
neutral opvarmning. Træpiller og solenergi er et perfekt team 
for at opnå en miljøvenlig opvarmning. En Hoval BioLyt kan 
forbindes med et solvarmeanlæg, som skal levere dit varme 
vand og supplere din gulvvarme i sommerperioden.
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