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Många olika typer av pelletbrännare
Idag finns på marknaden ett tjugotal olika märken av pelletbrännare. 
Förutom olika modeller och storlekar så skiljer sig också brännarna i 
fråga om hur 
brännarkoppen 
är utförd. 
Matningen av 
pelleten till 
brännarkoppen 
kan ske under-
ifrån, horison-
tellt eller ovan-
ifrån.

T.h. Principskiss 
för en typ av 
pelletbrännare 
med matning  av 
pellets underifrån
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Pelletpannor
Intresset för att elda med pellet för uppvärmning av egnahemshus/ 
villor är i en stark uppgång. Intresset för att konvertera från olja och 
el till träpellets har blivit ännu mera intressant med de höga olje- och 
el-priserna. 

Pelletbrännare i tidigare oljeeldad panna
Många med oljeeldning idag planeras ett utbyte av oljebrännaren 
mot en pelletbrännare. För många pelletbrännare är detta möjligt, 

men alla äldre värmepannor är inte 
lämpliga för en pelletbrännare. Det 
gäller att kontakta en kunnig återför-
säljare eller rådgivare för rätt råd. 
Från vanlig träpellets bildas ca 0,5 % 
aska. Fastän askmängden är liten kan 
uraskningen bli besvärlig i vissa av de 
äldre oljepannorna.

T.v. En undermatad
pelletbrännare med 
brännarkopp (som 
fyllts med pellets).
EcoTecKontrollera med tillverkaren innan en äldre 

oljeeldad värmepanna förses med en 
pelletbrännare.
Det krävs ett visst utrymme ovanför pellet-
brännaren och ett tillräckligt stort askutrymme
under brännaren för att systemet ska fungera 
bra.
Bild, Thermia



Pelletförråd
Lagring av pellets kan ske på olika sätt. För mindre mängder köps pelleten 
i småsäck eller storsäck (15-500 kg). För bulklagring behövs viss storlek 
på utrymmet när ofta pelleten då levereras i minst 4 ton eller ca 6 m3. 
Finns det lämpliga utrymmen i närheten av pannrummet används ofta 
dessa till pelletlager. Saknas lämpliga utrymmen kan en utvändig silo 
anskaffas. Det är viktigt att pelleten kan lagras torrt. 
I dag finns fabrikstillverkade lagersilon som kan förses med en lämplig 
byggnadsfasad för att passa in i omgivningen.

Pellet kräver mindre utrymme än flis
Lagringsutrymmet för träpellets kräver endast en fjärdedel av 
utrymmet för träflis. För att ersätta 1 m3 eldningsolja krävs ca 3,2 
m3 träpellets eller 2,1 ton. 1 m3 träpellets motsvarar ca 300 liter olja.

Pelletpanna med en halv 
kubikmeters pelletbehållare 
intill i pannrummet 

Kraven för brandsäkerheten bör kontrolleras
En begränsad mängd träpellets 
får lagras i pannrum. Enligt 
finska bestämmelser, högst 
0,5 m3 pellet i pannrummet. 
Har man ett större pannrum så 
kan det avdelas med en 
dammtät mellanvägg i klass 
El 60 utförande, då får man ha 
en 2 m3 pelletsilo i det nya
utrymmet.

Askhantering
När en oljeeldad värmepanna utrustas med en pelletbrännare får man 
räkna med att sköta uraskningen för hand. träpellets innehåller ca 0,5 % 
aska, så askmängden är rätt liten. Uraskningen behöver göras normalt 1-2 
gånger i månaden.
Värmepannor som byggts för pelleteldning kan vara försedda med en 
asklåda som underlättar tömningen av askan ur eldstaden. För att
underlätta hanteringen av aska i en pelletpanna kan en automatisk 
uraskning vara ett alternativ.  Större värmepannor förses normalt med en 
automatisk uraskning.



Rökgaskondensering
Rökgaskondensering förekommer ofta på stora värmeanläggningar, men 
nu erbjuder också bl.a. ÖkoFen en värmepanna för egnahemshus/villor 
med värmeuttag också ur rökgaserna. 

Kompletta och integrerade enheter 
I Mellaneuropa har tillverkning och försäljning av pelletpannor pågått 
under många år. De flesta pelletpanntillverkarna har integrerade

system att erbjuda, med panna, 
brännare, mindre silo och auto-
matik i en enhet. Utrustningen är 
ofta byggd och anpassad för 6 
mm träpellets, det gör att t.ex. 
skruvar kan göras smalare. 

T.v. en pelletpanna med en mindre 
rund pelletsilo intill. 

Nedan,
Genomskärning av en integrerad 
pelletpanna och brännare med ett 
mindre pelletförråd. 
Under brännaren finns en asklåda
som underlättar uraskningen.   

 

Genomskärning av ÖkoFens panna på 10-20 kW med rökgaskondensator
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