
128

P
R

E
Z

E
N

TA
C

JA
 F

IR
M

O
W

A

PRZEMYSŁOWE KOTŁY WIELOPALIWOWE 
17 KW DO 5000 KW

 ZASTOSOWANIE
W nowych i modernizowanych budynkach jedno- 
i wielorodzinnych oraz obiektach przemysłowych

 ZALETY
l spalanie wielu paliw w jednym kotle, w tym 
także gaz/olej
l spalanie automatyczne i ręczne przez drzwi
l wysoka sprawność (powyżej 87%)
l długi czas pomiędzy zasypami nawet do 10 dni
l klapa zasobnika podnoszona teleskopowo – 
BIOMIX HL MIX
l podwójny system zabezpieczeń przed cofaniem 
płomienia (system wypychający+zalewowy)
l zasobnik z lewej lub prawej strony
l szeroka gama modeli od 17 do 1163 kW
l łatwy serwis i konserwacja

 CHARAKTERYSTYKA
Wyposażenie podstawowe: elektroniczny sterow-
nik z kompletem czujników, wentylator nadmu-

chowy, zasobnik paliwa z mieszaczem (BIOMIX HL 
MIX); zawirowywacze spalin ze stali nierdzewnej, 
szuflada popielnika, deflektor stalowy, zawór ter-
mostatyczny ze zbiornikiem na wodę (BIOPLEX HL, 
BIOMIX HL MIX); narzędzia do czyszczenia 
Wyposażenie dodatkowe: wyjmowany ruszt do 
spalania większych paliw (BIOPLEX HL), sonda 
lambda, zapalarka

 INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: kraje UE
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dys-
trybutorów i partnerów handlowych
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Znak CE, TÜV, 
Certyfikat Ekologiczno-Energetyczny IChPW 
Zabrze, wg PN-EN 303-5
Gwarancja: 3 lata na korpus kotła, na pozostałe 
elementy rok
Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, bezpłatny 
transport (warunki ustalane indywidualnie), projek-
ty techniczne i audyty energetyczne, pomoc przy 

ubieganiu się o dotacje i kredyty, serwis gwarancyj-
ny i pogwarancyjny, materiały projektowe dostęp-
ne na płytach CD, bezpłatne katalogi produktów
Pozostała oferta: 
l gazowe i olejowe kotły grzewcze o małej i dużej 
mocy 
l palniki peletowe i na zużyty olej 
l nagrzewnice powietrza gaz/olej i paliwa stałe 
l kolektory słoneczne 
l pelet i ekogroszek najwyższej jakości 

NAZWA MOC 
[kW] RODZAJ ZASYPU PALIWO 

CZAS MIĘDZY 
ZASYPAMI 

[h]

WYMIARY 
(gł./szer./wys.) 

[mm]

POJ. KOMORY 
ZAŁADOWCZEJ 

[kg]

BIOPLEX

17–5000
górny do zasobnika, następnie 

automatycznie podajnikiem 
do paleniska 
i ręczny przez 

drzwi frontowe 

pelety, groszek węglowy, ziarna zbóż, biomasa, 
pestki owoców, brykiety, drewno kawałkowe, gaz, 

olej opałowy, olej zużyty
do 10 dni 

1450/1280/1100 (20 kW); 
1600/1560/1470 (105 kW); 
2000/1780/1850 (209 kW) 

200–1500; 
170–3000 

BIOMIX
trociny, wióry, zrębki, pelety, groszek węglowy, ziarna zbóż, 

biomasa, pestki owoców, brykiety, drewno 
kawałkowe, gaz, olej opałowy, olej zużyty

BIOSTAR 18–200 pelety, groszek węglowy, drewno kawałkowe, brykiety do 14 dni 1450/1200/1100 (25 kW) 150 

MULTIPLEX 60–5000 ręczny przez drzwi 
frontowe 

drewno kawałkowe (kłody, polana), brykiety, węgiel, gaz, 
olej opałowy, olej zużyty, pelety (opcja) do 10 h

1720/880/1370 (70 kW); 
2160/1095/1565 (233 kW); 
2750/1420/2550 (698 kW) 

200–3000 

DREWNO

ZRĘBKI/TROCINY

BRYKIETYZBOŻE

KUKURYDZA

WĘGIEL GROSZEK

PELLET

ISO
9001:2000

+ GAZ + OLEJ PRZEPRACOWANY

BIOPLEX HL (17-5000 kW) 

Al. Wojska Polskiego 42b
05-800 Pruszków

tel./faks 22 758 40 96
tel. 22 738 71 45-46

tel. kom. 0692 460 887, 0692 460 918
www.thermostahl.pl

e-mail: thermostahl@thermostahl.pl
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