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PRODUCENT WIELOPALIWOWEJ 
TECHNIKI GRZEWCZEJ

n ZALETY

l szeroka gama modeli o mocach od 17 do 

5000 kW

l możliwość zastosowania wielu paliw w jed-

nym urządzeniu: pelet + wegiel + gaz + olej + 

trociny + zrębki drewna+ drewno+ brykiet+ 

ziarna zbóż

l automatyczne i ręczne podawania paliwa

l długi czas pomiędzy zasypami paliwa, 

nawet do 10 dni bezobsługowej pracy

l bardzo szeroka oferta elementów uzupełnia-

jących system grzewczy: podajniki paliwa, sys-

temy transportowania paliwa, silosy, kotłownie 

kontenerowe, kotłownie kaskadowe etc.

l możliwość pracy w układzie otwartym 

i zamkniętym

l podwójne system zabezpieczeń przed cofa-

niem się płomienia

l łatwy serwis i konserwacja

n CHARAKTERYSTYKA

Paliwa: uniwersalność i niezależność zastoso-

wania zamiennie wielu paliw w jednym urzą-

dzeniu, zarówno w kotle grzewczym, jak 

i nagrzewnicy powietrza

Wyposażenie podstawowe: elektroniczny 

sterownik z kompletem czujników, wentylator 

nadmuchowy, zasobnik paliwa z mieszaczem 

(BIOMIX HL MIX); zawirowywacze spalin ze stali 

nierdzewnej, szuflada popielnika, deflektor sta-

lowy, zawór termostatyczny 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, zawirowywacze

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: kraje UE

Dystrybucja: sieć sprawdzonych dystrybuto-

rów i partnerów handlowych

Aprobaty i certyfikaty: Międzynarodowy 

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 

(TÜV), Znak CE, Certyfikat Ekologiczno-

Energetyczny IChPW Zabrze, zgodność wg 

normy PN-EN 303-5

Gwarancja: do 5 lat

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, 

transport GRATIS, projekty techniczne i audy-

ty energetyczne, pomoc przy ubieganiu się 

o dotacje i kredyty, obsługa serwisowa gwa-

rancyjna i pogwarancyjna wszystkich kotłowni

Pozostała oferta:
l NOWOŚĆ BIOVENT 30-900kW – nagrzewni-

ca wielopaliwowa, nadmuchowa (pelet, gaz, 

olej, drewno, brykiet)

l NOWOŚĆ PELLEX 163-930kW – 3-ciągowy 

kocioł wielopaliwowy(pellet+gaz+olej) 

l Kotły gazowe, kotły olejowe, silosy, podajni-

ki paliwa, palniki wieloolejowe, palniki pelle-

towe, paliwa

n   THERMOSTAHL POLAND Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 42b, 05-800 Pruszków

tel./faks 22 758 40 96, tel. 22 738 71 45 (46), 692 460 887, 692 460 918, www.thermostahl.pl, e-mail: thermostahl@thermostahl.pl

NOWOŚĆ PELLEX 163-930kW - pellet+gaz+olej

drewno, kłody zrębki trociny kukurydzaowiesgroszek węglowypellet

Kaskada 3xBioplex HL (122 1kW) Kotłownia kontenerowa BIOPLEX HL 350 kW

NOWOŚĆ BIOVENT 30-900kW  
nagrzewnica wielopaliwowa, nadmuchowa

gaz olej


