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De BURNiT Pell is een pellet brander voor cv ketels
De brandstof is houtpellets met 6
Een efficiënte verbranding met een lage uitstoot is gegarandeerd.
De hoogwaardig inox is geschikt voor een temperatuur tot 
De ingebouwde CPU-regelings unit, automatisch reinigings
inwendige vijs bedienen
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Pellet brander Pell 25 / 40 / 70

e BURNiT Pell is een pellet brander voor cv ketels.  
De brandstof is houtpellets met 6-8 mm diameter. 

verbranding met een lage uitstoot is gegarandeerd.
De hoogwaardig inox is geschikt voor een temperatuur tot 

regelings unit, automatisch reinigings
bedienen de brander zodat deze optimaal presteert.

Pellet brander Pell 25 / 40 / 70 

verbranding met een lage uitstoot is gegarandeerd. 
De hoogwaardig inox is geschikt voor een temperatuur tot 1000°С.  

regelings unit, automatisch reinigingssysteem en 
de brander zodat deze optimaal presteert. 



 

 
Product informatie 
 
Ingebouwde CPU control
1) Vol automatische ontsteking en pellet aanvoer.
2) Zelf reinigingsfunctie, activering 1 tot 4 maal per 24 uur.
3) Bedient de circulatiepomp van de central
4) Bedient de circulatiepomp
5) Optie voor aansluiting van een kamerthermostaat
6) Timer 
 
Ingebouwd automatisch reinigingssysteem
verbrandingskamer van de brander.
Ingebouwde vijs garandeert een soepele voedin
verbrandingskamer. 
Vol automatische ontsteking 
Automatisch reset na stroom uitval
Fotosensor 
Variabele snelheid geregelde
Veiligheidsvoorzieningen
1) Terugslag sensor  
pellet vulbuis. 
2) STB thermostaat (optie
 
1. Pellet brander 
2. Flexibele valbuis 
3. Vulbuis motor 
4. Automatische pellet-
toevoer vijs 
5. Controle unit 
6. Voedingshuls 
7. Behuizing 
8. Verbrandingskamer 
behuizing 
9. Verbrandingskamer 
10. Automatisch reinigingssysteem
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CPU controle unit:  
Vol automatische ontsteking en pellet aanvoer. 
Zelf reinigingsfunctie, activering 1 tot 4 maal per 24 uur.

3) Bedient de circulatiepomp van de centrale verwarming
4) Bedient de circulatiepomp van de warm water boiler 
5) Optie voor aansluiting van een kamerthermostaat 

Ingebouwd automatisch reinigingssysteem van de 
van de brander. 

garandeert een soepele voeding van pellets in de 

Vol automatische ontsteking  en pellet toevoer 
na stroom uitval 

Variabele snelheid geregelde  ventilator regelt de verbranding
Veiligheidsvoorzieningen: 

 beveiligd tegen terugslaan van de vlam in de 

(optie); 

-

8. Verbrandingskamer 

 
reinigingssysteem 

Zelf reinigingsfunctie, activering 1 tot 4 maal per 24 uur.  
verwarming 

van pellets in de 

regelt de verbranding  

beveiligd tegen terugslaan van de vlam in de 



 

 
Technische gegevens
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Technische gegevens 
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Beschrijving van de 

Opstart sche

 

Wanneer de brander wordt aangesloten op 

de elektriciteit verschijnt tijdens het 

opstarten de software versie.

Display 

Controle led circulatiepomp cv

Controle led circulatiepomp boiler

Functie toets 

Enter toets 

Selectie omlaag

Selectie omhoog

Beschrijving van de regeling 

Opstart scherm 

Wanneer de brander wordt aangesloten op 

de elektriciteit verschijnt tijdens het 

software versie. 

Controle led circulatiepomp cv 

Controle led circulatiepomp boiler 

 

Selectie omlaag 

Selectie omhoog 
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Standby scherm

Nadat de regelaar is opgestart 

verschijnt het standby scherm.

De brander is nu klaar voor 

CV temperatuur

De cv temperatuur kan worden 

aangepast door door 5 seconden op 

de functietoets (F) t

Met de selectie toetsen kan de 

temperatuur 

tussen 55 en 80

De fabrieksinstelling is 65

Verlaat het menu door 4x op de 

functietoets te drukken of te 

wachten tot het display automatisch 

naar standby over gaat.

 

 

Standby scherm 

Nadat de regelaar is opgestart 

verschijnt het standby scherm. 

De brander is nu klaar voor gebruik. 

emperatuur instellen 

temperatuur kan worden 

aangepast door door 5 seconden op 

de functietoets (F) te drukken. 

de selectie toetsen kan de 

 worden ingesteld 

tussen 55 en 80ºC. 

instelling is 65ºC 

menu door 4x op de 

functietoets te drukken of te 

wachten tot het display automatisch 

naar standby over gaat. 
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Datum instellen

De eerste keer dat de regelaar in gebruik 

wordt genomen zal er automatisch 

gevraagd worden om de datum in te 

stellen. 

De datum kan altijd achteraf worden 

aangepast door  5 seconden op de 

functietoets (F) te drukken en vervolgens 

3x kort op de functie toets te drukken. 

Met de selectie toetsen kan de datum 

worden ingesteld.

Bevestig de instelling met de enter toets.

Let op ! De instelling van de datum is 

nodig voor de werki

 

 

Tijd instellen 

De eerste keer dat de regelaar in gebruik 

wordt genomen zal er automatisch 

gevraagd worden om de tijd in te stellen.

De tijd kan altijd achtera

aangepast door 5 seconden op de 

functietoets (F) te drukken en vervolgens 

2x kort op de functie toets te drukken. 

Met de selectie toetsen kan de tijd 

worden ingesteld.

Bevestig de instelling met de enter toets.

 

Let op ! De instelling van de tijd is nodig 

voor de werking van de brander.

instellen 

De eerste keer dat de regelaar in gebruik 

wordt genomen zal er automatisch 

gevraagd worden om de datum in te 

De datum kan altijd achteraf worden 

5 seconden op de 

functietoets (F) te drukken en vervolgens 

3x kort op de functie toets te drukken. 

Met de selectie toetsen kan de datum 

worden ingesteld. 

Bevestig de instelling met de enter toets. 

Let op ! De instelling van de datum is 

nodig voor de werking van de brander. 

 

De eerste keer dat de regelaar in gebruik 

wordt genomen zal er automatisch 

gevraagd worden om de tijd in te stellen. 

tijd kan altijd achteraf worden 

5 seconden op de 

functietoets (F) te drukken en vervolgens 

2x kort op de functie toets te drukken. 

Met de selectie toetsen kan de tijd 

worden ingesteld. 

Bevestig de instelling met de enter toets. 

instelling van de tijd is nodig 

voor de werking van de brander. 
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Standby functie

Druk kort op de 

het Switch Mode menu te openen

navigeer vervolgens met de selectie 

knop om de Standby functie te 

selecteren. 

Verlaat het menu door nogmaals op 

de functie toets te drukken.

In de Standby functie zal de brander 

inschakelen wanneer de 

kamerthermostaat om warmte 

vraagt. 

 

 

 

Contrast instellen

De intensiteit van het display kan worden 

ingesteld door 5 seconden op de 

functietoets (F) te drukken en vervolgens 

4x op kort op de functie toets te drukken.

Met de selectie toetsen kan de intensiteit 

tussen 0 en 20 worden ingesteld. 

Kies afhankelijk van de lichtsterkte van 

de stookruimte een instelling waarbij het 

display goed leesbaar is.

De fabrieksinstelling is 10.

Standby functie 

Druk kort op de functie toets (F) om 

het Switch Mode menu te openen en 

navigeer vervolgens met de selectie 

knop om de Standby functie te 

Verlaat het menu door nogmaals op 

de functie toets te drukken. 

In de Standby functie zal de brander 

inschakelen wanneer de 

kamerthermostaat om warmte 

Contrast instellen 

De intensiteit van het display kan worden 

ingesteld door 5 seconden op de 

tietoets (F) te drukken en vervolgens 

4x op kort op de functie toets te drukken. 

Met de selectie toetsen kan de intensiteit 

tussen 0 en 20 worden ingesteld.  

Kies afhankelijk van de lichtsterkte van 

de stookruimte een instelling waarbij het 

display goed leesbaar is. 

De fabrieksinstelling is 10. 
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Auto functie

Druk kort op de functie toets (F) om 

het Switch Mode menu te openen

navigeer vervolgens met de selectie 

knop om de Auto functie te 

selecteren. 

Verlaat het menu door nogmaals op 

de functie toets

In de Auto functie zal de brander 

automatisch werken en de ketel op 

de ingestelde temperatuur houden.

 

Programme 

selecteren 

Druk kort op de functie toets (F) om 

het Switch Mode menu te openen en 

navigeer vervolgens met de selectie 

knop om de Programme functie te 

selecteren. 

Verlaat het menu door nogmaals op 

de functie toets te drukken.

In de Programme functie zal de 

brander automatisch werken op de 

ingestelde tijdstippen.

 

functie 

Druk kort op de functie toets (F) om 

het Switch Mode menu te openen en 

navigeer vervolgens met de selectie 

knop om de Auto functie te 

Verlaat het menu door nogmaals op 

de functie toets te drukken. 

In de Auto functie zal de brander 

automatisch werken en de ketel op 

de ingestelde temperatuur houden. 

 functie 

Druk kort op de functie toets (F) om 

het Switch Mode menu te openen en 

navigeer vervolgens met de selectie 

knop om de Programme functie te 

Verlaat het menu door nogmaals op 

de functie toets te drukken. 

In de Programme functie zal de 

omatisch werken op de 

ingestelde tijdstippen. 
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Programme 

Als de Programme

geselecteerd is druk dan kort op de 

functie toets (F) om het tijd menu te 

openen en navigeer vervolgens met 

de selectie knop om de start en stop 

tijd in te stellen. Ga met enter naar 

de volgende instelling.

Verlaat het menu door nogmaals op 

de functie toets te drukken.

Er kunnen 3 start stop tijden worden 

ingesteld. 

 

Programme

Als de Programme functie geselecteerd 

is druk dan 2xkort op de functie toets 

(F) om het voorrangsmenu voor de 

circulatiepompen te openen en 

navigeer vervolgens met de selectie 

knop om een keuze te maken tussen:

CH Priority – Voo

DHW Priority –

Parallel Pumps 

Summer mode 

Verlaat het menu door nogmaals op de 

functie toets te drukken.

 

 

 functie instellen 

Als de Programme functie 

geselecteerd is druk dan kort op de 

functie toets (F) om het tijd menu te 

openen en navigeer vervolgens met 

de selectie knop om de start en stop 

tijd in te stellen. Ga met enter naar 

de volgende instelling. 

Verlaat het menu door nogmaals op 

ctie toets te drukken. 

Er kunnen 3 start stop tijden worden 

Programme functie instellen 

Als de Programme functie geselecteerd 

is druk dan 2xkort op de functie toets 

(F) om het voorrangsmenu voor de 

circulatiepompen te openen en 

ervolgens met de selectie 

knop om een keuze te maken tussen: 

Voorrang cv 

– Voorrang warm water 

Parallel Pumps – Geen voorrang 

Summer mode – Enkel warm water. 

Verlaat het menu door nogmaals op de 

functie toets te drukken. 
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Navigatie Standby scherm

Vanuit het Standby scherm kan door op 

de enter toets te drukken de 

van de brander worden afgelezen.

De keteltemperatuur 

altijd zichtbaar in het Standby scherm.

 

 

Navigatie Standby scherm

Vanuit het Standby scherm kan door op 

de enter toets te drukken de boiler 

temperatuur worden afgelezen

T DHW (sanitair warm water temp.)

 

 

Navigatie Standby scherm 

Vanuit het Standby scherm kan door op 

de enter toets te drukken de werking 

van de brander worden afgelezen. 

De keteltemperatuur en de tijd zijn 

altijd zichtbaar in het Standby scherm. 

Navigatie Standby scherm 

Standby scherm kan door op 

de enter toets te drukken de boiler 

temperatuur worden afgelezen 

T DHW (sanitair warm water temp.) 
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Navigatie Standby scherm

Vanuit het Standby scherm kunnen 

door op de enter toets te drukken

eventuele  foutmeldingen worde

afgelezen 

 

 

Navigatie Standby scherm

Vanuit het Standby scherm kan door op 

de enter toets te drukken de maximaal 

ingestelde temperatuur worden 

afgelezen. 

 

 

Navigatie Standby scherm 

Vanuit het Standby scherm kunnen 

door op de enter toets te drukken 

foutmeldingen worden 

Navigatie Standby scherm 

Vanuit het Standby scherm kan door op 

de enter toets te drukken de maximaal 

ingestelde temperatuur worden 
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Maximum temperatuur 

instellen 

Vanuit het Standby

de selectie toetsen te drukken de 

maximum temperatuur worden 

verhoog of verlaagd

 

 

Navigatie Standby scherm

Vanuit het Standby scherm kan door op 

de enter toets te drukken de datum 

worden afgelezen.

 

 

Maximum temperatuur 

Vanuit het Standby scherm kan door op 

de selectie toetsen te drukken de 

maximum temperatuur worden 

verhoog of verlaagd 

Navigatie Standby scherm 

Vanuit het Standby scherm kan door op 

de enter toets te drukken de datum 

worden afgelezen. 


