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(30-100%) w połączeniu z odpowiednim algoryt-
mem sterującym, umożliwiają optymalne dosto-
sowanie warunków spalania do bieżącego zapo-
trzebowania na ciepło. To wszystko w połączeniu 
ze sterowaniem pogodowym, możliwością za-
stosowania sondy Lambda i szeregiem innych 
dodatkowych akcesoriów daje olbrzymie moż-
liwości rozbudowy układów centralnego ogrze-
wania i c.w.u.
Za pracę kotła odpowiada nowoczesny mikropro-
cesorowy sterownik oparty na algorytmie FUZ-
ZY LOGIC II zapewniający precyzyjne dozowanie 
paliwa i powietrza, wysoką sprawność procesu 
spalania, modulację mocy urządzenia oraz ste-
rowanie całym systemem grzewczym. Kocioł jest 
praktycznie bezobsługowy, dzięki zastosowaniu 
systemów automatycznego czyszczenia rusztu 
palnika i wymiennika kotła. Ponadto automatycz-
nie inicjuje zapłon i wygasza się po uzyskaniu za-
danych parametrów pracy. Obsługa kotła została 
zminimalizowana do kontroli i ewentualnego uzu-
pełniania ilości paliwa (pelletu) w zasobniku oraz 
opróżniania popiołu z szuflady (co kilka tygodni). PELLUX SLIM

Seria kotłów PELLUX SLIM to nowoczesne urzą-
dzenia grzewcze, o trzech mocach: 12, 18 oraz 
24 kw. Kompaktowa budowa kotła, pozwoliła 
na wbudowanie zasobnika na pellet o pojem-
ności 145 litrów dla mocy 12 i 18 kw oraz 160 li-
trów w kotle PELLUX SLIM 25. By zwiększyć kom-
fort użytkowania kotła, został on wyposażony  
w automatyczny podajnik pelletu oraz pompę ko-
tłową dzięki której kocioł jest gotowy do wpięcia 
w instalację c.o. Dodatkowo, komfort użytkowa-
nia kotła zwiększa wolnoopadający mechanizm 
zastosowany w drzwiczkach od zasobnika pelletu 
firmy BLUM. Nowoczesna konstrukcja pozwoliła 
na osiągnięcie wyników efektywności kwalifiku-
jącej się do podwyższonej wartości dofinanso-
wania z programu Czyste Powietrze.

Kotły pelletowe PELLUX łączą w sobie nowo-
czesną, a zarazem sprawdzoną konstrukcję wy-
miennika opartą o system kanałów spalinowych 
wyposażonych w turbulatory, która zapewnia uzy-
skanie wysokiej sprawności kotła (90-95%) oraz 
zmniejszenie zużycia paliwa w porównaniu do 
kotłów wyposażonych w tradycyjny wymiennik. 

Takie rozwiązanie umożliwia również zastoso-
wanie automatycznego czyszczenia wymienni-
ka kotła. Dedykowane palniki zrzutkowe z auto-
matycznym zapłonem paliwa, mechanizmem 
czyszczenia rusztu zapewniają niezawodną,  
w pełni zautomatyzowaną eksploatację, a dzię-
ki możliwościom modulacyjnym mocy palnika  

Kotły Pellux to nowoczesna marka NIBE-BIAwAR – producenta  
kotłów pelletowych i innych rozwiązań grzewczych do domów jedno-  
i wielorodzinnych, zakładów przemysłowych i obiektów usługowych.  
Kotły Pellux produkowane są w zakładach NIBE-BIAwAR w Białymstoku. 
Pełne zautomatyzowanie systemów grzewczych, w których wykorzystuje się 
kotły pelletowe Pellux, zapewnia niezwykłą wygodę i łatwość użytkowania. 

Kotły pelletowe pellux 
Nowatorskie rozwiązania technologiczne i elegancki design

PELLUX SLIM

Pokrywa zasobników w kotłach SLIM została wyposażona  
w wolnoopadający mechanizm firmy BLUMAutomatyczne czyszczenie rusztu palnika
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PELLUX 100

Kotły PELLUX 100 o mocy 20 lub 30 kw to w peł-
ni automatyczne urządzenia grzewcze, wypo-
sażone w mikroprocesorowe sterowanie FUZZY 
LOGIC II, przystosowane do spalania pelletu 
drzewnego. w połączeniu z dedykowanym pal-
nikiem zrzutkowym PBMAX oraz podajnikiem 
i zasobnikiem paliwa o poj. 300 lub 500 litrów, 
użytkownik otrzymuje zestaw, który jest w stanie 
praktycznie bezobsługowo dostarczyć niezbędne 
ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. Rozwiązanie to za-
pewnia wyjątkowy komfort użytkowania bez ko-
nieczności wizyty w kotłowni nawet przez tydzień.
PELLUX 100, dzięki możliwości rozbudowy auto-
matyki, może współpracować z wieloma obiegami  

grzewczymi, zbiornikiem buforowym, instalacją 
solarną oraz drugim obiegiem c.w.u.
https://pellux.pl/pl/

PELLUX 200 TOUCH

w skład zestawu, obok kotła PELLUX 200 Touch  
o mocy 20 kw, wchodzą również: palnik pelle-
towy PBMAX 20.1, system podający paliwo oraz 
zasobnik pelletu 300 lub 500 l. w okresie szczy-
towego zapotrzebowania na ciepło, jeden pełny 
zasyp paliwa pozwala na około 7 dni nieprzerwa-
nej pracy, a w przypadku budynków o mniejszym 
zapotrzebowaniu – jeszcze dłużej.
Nowoczesny kocioł PELLUX 200 Touch, przezna-
czony do współpracy ze zrzutkowym palnikiem 
pelletu, wyróżnia się niezwykle bogatym wypo-
sażeniem standardowym, gwarantującym kom-
fort użytkowania:
•	wbudowania	pompa	obiegowa	c.w.u.,
•	panel	dotykowy	z	wyświetlaczem	LCD,

•	automatyczny	system	sterowania	pogodowego,
•	obsługa	dwóch	obiegów	grzewczych	lub	za-
miennie – jednego obiegu grzewczego i zaworu 
ochrony powrotu z siłownikiem,
•	automatyczne	czyszczenie	wymiennika	kotła,
•	duży	pojemnik	na	popiół	(usuwanie	popiołu	wy-
magane tylko raz na ok. 5 tygodni)
Zastosowanie: domy jedno- i wielorodzinne, 
obiekty handlowe i usługowe (hotele i pensjo-
naty) o powierzchni 150-400 m2. wysokość kotła 
(150 cm) pozwala na montaż w pomieszczeniach  
o stosunkowo niskim stropie. większość podłą-
czeń hydraulicznych jest łatwo dostępnych od 
góry urządzenia. Przemyślane rozwiązania mak-
symalnie upraszczają montaż palnika pelletu na 
drzwiczkach kotła.

Kotłami PELLUX można sterować z dowolnego miejsca na świecie. Moduł internetowy wi-fi eco-
NET 300 umożliwia zdalny dostęp do bieżących informacji o systemie grzewczym oraz zmianę 
jego parametrów za pomocą każdego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową. 
W aplikacji możemy zwiększyć bądź zmniejszyć temperaturę centralnego ogrzewania, stero-
wać temperaturą ciepłej wody użytkowej i modyfikować harmonogram czasu pracy kotła.

PELLUX 100

PELLUX 200

Możliwość automatycznego czyszczenia wymiennika kotła Pellux SlimRęczne czyszczenie wymiennika kotła Pellux Slim 

http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

