
KOTŁY WIELOPALIWOWE

spalanie wielu paliw w jednym kotle w tym
także gaz/olej
załadunek większych paliw bezpośrednio do
komory spalania 
dwupoziomowy system podawania paliwa
(2 oddzielne podajniki ślimakowe)
wysoka sprawność (powyżej 87%)
długi czas pomiędzy zasypami nawet do 10
dni
klapa zasobnika podnoszona teleskopowo
(jak w samochodach) – BIOPLEX HL
podwójny system zabezp. przed cofaniem
płomienia (zawór wodny i śluza powietrzna)
zasobnik z lewej lub prawej strony
szeroka gama modeli od 17 do 1163 kW
prawie bezobsługowa praca kotła
łatwy serwis i konserwacja

THERMOSTAHL POLAND Sp. z o.o.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 42B, 05-800 PRUSZKÓW

TEL./FAKS 022 758 40 96, TEL. 022 738 71 45-46, TEL. KOM. 0 692 460 887, 0 692 460 918
www.thermostahl.pl, e-mail: thermostahl@thermostahl.pl

PELLET

W nowych i modernizowanych instalacjach
c.o. – zarówno w budynkach jedno- i wielo-
rodzinnych, obiektach użyteczności publicz-
nej, zakładach produkcyjnych, magazynach,
halach sportowych i widowiskowych

Wyposażenie: sterownik, podajnik ślimako-
wy z motoreduktorem, zasobnik paliwa, dmu-
chawa, zawór wodny, ruszty żeliwne (małe
HL), zawirowywacze, termostat mechanicz-
ny (ML,CL)

Kraj produkcji: kraje UE
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć
dystrybutorów i partnerów handlowych
Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat UDT, TUV,
Oznakowanie CE, ISO 9001, Atest Ekologicz-

no-Energetyczny wydany przez ICHPW, PN-
EN 303-5, znak CE, TÜV
Gwarancja: 3 lata na korpus kotła, na pozo-
stałe elementy rok
Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, bez-
płatny transport (warunki ustalane indywidu-
alnie), projekty techniczne i audyty energe-
tyczne, pomoc przy ubieganiu się o dotacje

i kredyty, serwis gwarancyjny i pogwarancyj-
ny, materiały projektowe dostępne na płytach
CD, bezpłatne katalogi poduktów
Pozostała oferta: nowoczesne kotły gazowe
i olejowe małej i dużej mocy, palniki pelleto-
we, nagrzewnice powietrza, kolektory sło-
neczne
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Jakie mają zalety?

Gdzie się stosuje?

Charakterystyka

Informacje dodatkowe

INSTALACJE

www.irbj.pl/thermostahl
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NAZWA TYP
WYMIARY

(gł.xszer.x wys.)
[mm]

MOC
[kW]

RODZAJ
ZASYPU PALIWO

POJ. KOMORY
ZAŁADOWCZEJ

[kg]

CZAS MIĘDZY
ZASYPAMI

[h]

BIOPLEX HL
1440x1550x970 (dla 17 kW)

2400x2140x1970 (dla 233 kW) 
2900x1163x3580 (dla 1163 kW)

17-1163

górny do zasobnika, następnie
automatycznie podajnikiem

do paleniska i czołowy
przez drzwi frontowe

pellet,
węgiel ekogroszek,

ziarna zbóż, biomasa,
trociny, kłody drzewa,

gaz, olej opałowy

80-950
(poj. zasobnika

paliwa)

do 240 (dla 23 kW),
do 70 (dla 1163 kW)

MULTPLEX CL
1720x880x1370 (dla 70 kW) 

2160x1095x1565 (dla 233 kW)
2750x1420x2550 (dla 698 kW)

70-1163

czołowy przez drzwi frontowe
drewno, węgiel,

brykiet, zrębki, trociny,
biomasa

90-2100
do 10 (dla 70 kW),
do 7 (dla 1163 kW)

MULTILINE ML
930x560x880 (dla 17 kW)

1210x760x1010 (dla 60 kW)
17-58 75-130

od 6 do 8 (dla 17 kW),
do 7 (dla 58 kW)

BIOPLEX HL (17-58 kW)

MULTILINE ML (17-58 kW)

MULTIPLEX CL (70-1163 kW) BIOPLEX HL (70-1163 kW)

WĘGIEL GROSZEK ZBOŻE DREWNO


