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Produkty rekomendowane przez

Ekologiczne kotły c.o. 5 klasy emisji z certyfikatem TUV



Bioflux Pelleasy

ZALETY

DANE TECHNICZNE

BUDOWA

www.fcc-innowacje.pl

MOC
8-33
kW

* Intuicyjny sterownik kotła
* Wentylator wyciągowy
* Ręczny system czyszczenia wymiennika
* Możliwośc sterowania ze smartfona /opcja/
* Palnik wrzutkowy
* Wymiennik rurowy
* Pompa co
* Naczynie wyrównawcze przeponowe
* 4 programy modulacji mocy od 3,9 kW !
* zajmuje zaledwie 0,6 x 0,8 m miejsca czyli 0,5m2.

  Bio�ux Pelleasy jest automatycznym kotłem peletowym ze zintegrowanym
zbiornikiem  przeznaczonym do spalania peletu na palniku zrzutkowym. 
Innowacyjny wbudowany palnik na pellet.

Certy�kowane kotły c.o Bio�ux posiadaja certy�kat 5 klasy normą 
EN 303-5-2012. Wbudowany system automatycznego czyszczenia rusztu 
oraz wymiennika zapewnia niemal bezobsługową pracę urządzenia.

intuicyjny sterownik

wymiennik rurowy

Produkt rekomendowany przez



Bioflux MAGNA

ZALETY

DANE TECHNICZNE BUDOWA

www.fcc-innowacje.pl

MOC
20-250
kW

* Możliwość wersji pellet / drewno .
* Funkcja samooczyszczenia palnika.
* Spełnia najnowsze wymogi emisyjne wg EN 303-5 i 
    rozporządzenia Ministra Infrastruktury
* Sterowanie pompy CWU (ciepłej wody użytkowej)
* Palnik na pellet Skiepko lub KIPI
* Sterowanie RK lub PLUM Ecomax Fuzzy Logic
* Wersje mocy:   20 / 40 / 70 / 110 / 150 / 250 kW.
* Zbiornik na pellet pozwala na montaż po lewej lub prawej stronie kotła.

Kotły grzewcze na pellet Magna to nowoczesny wygląd oraz niska emisja spalin. Spełniają one bowiem 
5 klasę emisji spalin normy EN 303-5:2012 stawiane ekologicznym urządzeniom grzewczym.

Dostepne są w paru mocach:  do 20 do 250 kW z modulacją mocy 30/70 %. Zastosowane palniki 
( do wyboru przez klienta) Ekopalnik lub KIPI posiadają funkcję automatycznego oczyszczania oraz 
modulacji mocy. Dzięki czemu paliwem zastosowawczym do naszych kotłów jest pellet, agropellet, 
owies, łuski słonecznika ( paliwa zastępcze )



Bioflux PB ALPHA

ZALETY

DANE TECHNICZNE
BUDOWA

www.fcc-innowacje.pl

MOC
15-40 

kW

*  Pojemna komora załadowcza
*  Wentylator wyciągowy
* Osłony komory załadowczej przeciwko osadzaniu się sadzy 
   na płaszczu wodnym
* Niska emisja spalin
* Wersja:  15, 20, 30 , 40 kW z certy�katem 5 klasy i ecodesign

Kocioł Bio�ux PB Alpha  charakteryzuje się wysokotechnologicznym sterowaniem, regulowaną mocą, 
systemem oczyszczającym, sondą Lambda i niezawodnymi mechanizmami bezpieczeństwa.

Dzięki zasadzie pirolizowej spalania i wbudowanej sondzie Lambda w kotle proces spalania został 
zoptymalizowany do takiego stopnia, że skuteczność kotła przekracza 90%, a emisji spalin odpowiadają 
najbardziej rygorystycznym normom europejskim. Wbudowana ceramika wysokotemperaturowa 
przyczynia się do równomiernego dostarczania wydzielonego ciepła do płaszczu wodnego i chroni 
ściany stalowe przed wysoką temperaturą (do 1200°С). 
Przetestowany i zatwierdzony zgodnie z EN – 303-5, klasa 5.



Termokominek FCC

ZALETY

DANE TECHNICZNE BUDOWA

www.fcc-innowacje.pl

MOC
12-30
kW

- Wbudowany płaszcz wodny
- Inteligentna automatyka kontrolująca pracę urządzenia i 
   instalacji grzewczej
- W pełni zautomatyzowane rozpalanie i sterowanie spalaniem
- Samoczyszczący się, modulowany palnik peletowy
- Możliwość podłączenia zasobnika c.w.u. oraz dodatkowego regulatora
  temperatury pomieszczenia
- Zasobnik na pelet (19, 30 lub 35 kg)
- Możliwość instalacji w pomieszczeniu mieszkalnym
  (urządzenia nie wymagają pomieszczenia technicznego).

Termokominki to ekologiczne urządzenie z płaszczem wodnym o mocy 12, 18, 24 lub 30 kW 
przystosowane do spalania peletu. Urządzenia te cechują się wysoką sprawnością (powyżej 91%) i są w 
pełni zautomatyzowane – zarówno rozpalanie jak i sterowanie procesem spalania jest w pełni 
automatyczne. Termokominki są bardzo praktyczne, mimo niewielkich wymiarów, użytkownik ma do 
dyspozycji pojemny zasobnik na paliwo. 



NPS 35 NPS 70
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KONTAKT

Nasze kotły gerzewcze eksportujemy do Niemiec, Chorwacji, Rumunii i Ukrainy  


