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Thermogenesis - Thermostahl

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,
Σας αποστέλλουμε το νέο έντυπο για τον λέβητα ξύλου - βιομάζας - pellet πυρηνόξυλου, Biowood-Flexi-Plus.
Παράγεται στο εργοστάσιο μας στην Νέα Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, και καλύπτει
μια γκάμα από 23 - 116 kW (μοντέλα).
Είναι ο παλαιότερος λέβητας Bioplex (HL) που αναβαθμίστηκε σημαντικά !
Έχει υψηλότερο βαθμό απόδοσης και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και
ασφάλεια κατά την χρήση !!!
Αποτελεί ιδανική ΛΥΣΗ για αντικατάσταση παλαιότερων μοντέλων που ήδη
έχουν λειτουργήσει 10 - 15 χρόνια, και έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής πλέον.
Ο λέβητας Biowood-Flexi-Plus προσφέρεται με εγγύηση έξι (6) ετών !
Μπορεί να πωληθεί και ως λέβητας ξύλου (μόνον) χωρίς τον τροφοδότη (από
πίσω από τον λέβητα).
Σε δεύτερη φάση, μπαίνει κι ο τροφοδότης αφού υπάρχει έτοιμη η φλάντζα
προσαρμογής.
Με αυτό τον τρόπο, το κόστος κτήσης διαιρείται σε δύο φάσεις: λέβητας για
ξύλα και αυτοματισμός (- αργότερα).
Τις τιμές των λεβήτων Biowood-Flexi-Plus θα τις βρείτε στην πίσω σελίδα
αυτού του φυλλαδίου.
Παλαιότερες τιμές καταργούνται.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία είμαι στην διάθεσή Σας.

Τιμοκατάλογος νέας σειράς λεβήτων Biowood-Flexi-Plus
(βιομάζας - pellet - πυρηνόξυλου - agropellet - ξύλων - φλοιών ξηρών καρπών)
... με αποσπώμενο μεταλλικό σιλό

Biowood-Flexi-Plus-35

35

Διαστάσεις (ΠxYxB) Τροφοδότης Πίνακας Μεταλλικό σιλό
Τιμή
Τιμή με ΦΠΑ
mm
βιομάζας Master βιομάζας - lit συγκροτήματος
24%
600 x 1400 x 2400
400
2.900
3.596

Biowood-Flexi-Plus-47

47

600 x 1400 x 2500

Biowood-Flexi-Plus-58

58

600 x 1400 x 2600

Biowood-Flexi-Plus-69

69

600 x 1400 x 2700

Biowood-Flexi-Plus-81

81

600 x 1400 x 2800

Biowood-Flexi-Plus-93

93

600 x 1400 x 2900

Biowood-Flexi-Plus-116 116

600 x 1400 x 3000

PWC-2500

kW

Ενός άξονα νέου τύπου

Τύπος λέβητα

400

3.000

3.720

550

3.150

3.906

550

3.250

4.030

700

3.350

4.154

700

3.450

4.278

850

3.600

4.464

- Οι διαστάσεις είναι με το σιλό πίσω από τον λέβητα.
- Αν το σιλό είναι στο πλαϊ, μειώνεται το βάθος (κατά 1m).
- Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται : λέβητας ξύλου - βιομάζας, τροφοδότης ενός άξονα, μεταλλικό σιλό,
αντλία τροφοδοσίας, εύκαμπτος σωλήνας σιλικόνης, ηλεκτρομειωτήρας, φυσητήρας, πίνακας ελέγχου
καύσης, κιτ ασφαλείας 3bar, βαλβίδες υπερθέρμανσης, εργαλεία καθαρισμού λέβητα + εστίας καύσης,
καταλυτική πλάκα άνω της εστίας καύσης, προκαλωδίωση ηλεκτρολογική του συγκροτήματος και
εξωτερικό δοχείο στάχτης με ρόδες.
- Όλα τα μοντέλα διαθέτουν σύστημα αυτόματης έναυσης.
EXTRA χρεώσεις :
- Διβάθμιος τροφοδότης ... +150€
- Μεγαλύτερο σιλό ... +70€
- Απορροφητήρας καυσαερίων (αν δεν τραβάει η καμινάδα) : + 200€
- Οικονομητήρας καυσαερίων (υδρόψυκτη καμινάδα 1m) : +300€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παλαιότερη σειρά Bioplex με το σιλό στο πλαϊ,
είναι ακόμη διαθέσιμη και προσφέρεται σε πιο οικονομικές τιμές.
Δεν περιλαμβάνει όμως όλα όσα αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο.

BIOWOOD-FLEXI-PLUS > Συγκρότημα λέβητα και τροφοδότη - σιλό

Τιμοκατάλογος λεβήτων ξύλου (μόνον), με έτοιμη την φλάντζα
προσαρμογής για τροφοδότη βιομάζας - pellet - πυρηνόξυλου

kW

SolidVent-FB-35

35

Διαστάσεις (ΠxYxB)
mm
550 x 1350 x 800

Μήκος ξύλου
Πίνακας
Τιμή
Τιμή με ΦΠΑ
Φυση-τήρας
(mm)
Master συγκροτήματος
24%
320
RV-12-KS
1.200
1.488

SolidVent-FB-47

47

550 x 1350 x 900

400

RV-12-KS

1.350

1.674

SolidVent-FB-58

58

550 x 1350 x 1000

500

RV-12-K

1.450

1.798

SolidVent-FB-69

69

550 x 1350 x 1100

600

RV-12-K

1.600

1.984

SolidVent-FB-81

81

550 x 1350 x 1200

700

RV-21

1.700

2.108

SolidVent-FB-93

93

550 x 1350 x 1300

800

RV-21

1.850

2.294

SolidVent-FB-116

116

550 x 1350 x 1400

850

RV-21

1.950

2.418

PW-1000

Τύπος λέβητα

EXTRA χρεώσεις :
- Πίνακας ελέγχου καύσης PW-1000 ... +120€ + Φ.Π.Α.
- Οι τιμές είναι Νέτες, χωρίς ΦΠΑ.
- Περιλαμβάνονται : χαλύβδινος λέβητας, φυσητήρας, είσοδος αέρα δευτερεύοντος (σε δύο σημεία),
υδρόψυκτη σχάρα στην εστία καύσης (εκτός του μοντέλου 35 kW), φλάντζα προσαρμογής τροφοδότη
Bio, στο πίσω μέρος του λέβητα, εργαλεία καθαρισμού, δοχείο στάχτης εσωτερικό, καρότσι στάχτης με
ρόδες, κιτ ασφαλείας 3bar και βαλβίδα υπερθέρμανσης.

SOLID-VENT-FB > Χαλύβδινος λέβητας για ξύλα
... με υποδοχή για τροφοδότη βιομάζας - pellet - πυρηνόξυλου

Τιμοκατάλογος ανταλλακτικών - εξαρτημάτων
συγκροτήματος BIOWOOD-FLEXI-PLUS
Περιγραφή

Τιμή (€)

Τροφοδότης μονού άξονα FLEXI-I (κομπλέ)

1.200

Τροφοδότης διπλού άξονα FLEXI-BIAX (κομπλέ)

1.400

Μοτέρ + μειωτήρας

290

Φυσητήρας RV-12RK

70

Άξονας με φτερωτή

115

Εστία καύσης INOX-310 με πυρίμαχη (Φ190)

130

Δίσκος μετάκαυσης ΙΝΟΧ-310 (Φ380)

85

Καταλυτική πλάκα (Φ200) χυτοσιδηρή

50

Αντίσταση (400 Watt)

40

Μεταλλικό σιλό Ρ-1 / Ρ-2 / Ρ-3

120 / 150 / 185

Αντλία (1,5m) βιομάζας / pellet - (25W)

180

Αντλία (1,5m) βιομάζας / pellet - (40W)

250

Εύκαμπτος σωλήνα σιλικόνης Φ74 / Φ80 (1m)

20

Υαλοκόρδονο Φ25 (4m) για πόρτες λέβητα (2 τμχ.)

35

Στροβιλιστές καυσαερίων λέβητα (σετ) ΙΝΟΧ

70

Πίνακας ξυλολέβητα PW-1000

120

Πίνακας λέβητα βιομάζας PWC-2500

240

Κιτ ασφαλείας 3bar - 1"

60

Μαντεμένια σχάρα για ξύλα

20

Απορροφητήρας καυσαερίων (μόνο το μοτέρ)

140
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