
design
TERMOMODENA
TERMOKOMINEK OPALANY PELETEMTERMOKOMINEK OPALANY PELETEM

• ZINTEGROWANY 
ZBIORNIK NA PELET

• WBUDOWANY 
PŁASZCZ WODNY

• BOGATE WYPOSAŻENIE

• MODULOWANY 
PALNIK PELETOWY

• NOWOCZESNA AUTOMATYKA 

• ZAUTOMATYZOWANE 
ROZPALANIE I STEROWANIE 
PROCESEM SPALANIA

• MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI 
W POMIESZCZENIU 
MIESZKALNYM

• STYLOWE WZORNICTWO



TERMOMODENA to termokominek z płaszczem wodnym 
o mocy w zakresie: 3,45-11,6 kW przystosowany do spalania 
peletu. Wyróżnia się interesującą bordową obudową i spełnia 
restrykcyjne wymagania emisji zanieczyszczeń ECO DESIGN. 
TERMOMODENA to oszczędne i przyjazne środowisku naturalnemu 
źródło ciepła oferowane w atrakcyjnej cenie!

TERMOMODENA
TERMOKOMINEK NA PELET MAŁEJ MOCY

TERMOMODENA to termokominek przystosowany do spalania peletu, 
który charakteryzuje się wysoką sprawnością (do 92%). Urządzenie 
jest w pełni zautomatyzowane – zarówno rozpalanie jak i sterowa-
nie procesem spalania jest w pełni automatyczne. Termokominek 
jest bardzo praktyczny, niewielkie urządzenie posiada zintegrowany 
zbiornik na paliwo o pojemności do 21,5 kg, który można powiększyć 
do ok. 50 kg przy użyciu opcjonalnego zbiornika (poj. 28 kg).

Modulowany palnik peletowy.

Stylowe wzornictwo 
dopasowane do każdego 
pomieszczenia.

Wbudowany płaszcz wodny.

Inteligentna automatyka 
kontrolująca pracę urządzenia 
oraz instalacji c.o./c.w.u.

Zintegrowany zbiornik na pelet 
(poj. 21,5 kg), opcjonalny 
dodatkowy zbiornik (poj. 28 kg)



ZALETY:
• Spełnia wymagania emisji 

zanieczyszczeń ECO DESIGN.
• Stylowe wzornictwo, 

obudowa w kolorze bordowym.
• Wbudowany płaszcz wodny.
• Możliwość instalacji w pomiesz-

czeniu mieszkalnym.
• Inteligentna automatyka kontro-

lująca pracę urządzenia 
i instalacji grzewczej.

• Zautomatyzowane rozpalanie 
i sterowanie spalaniem.

• Modulowany palnik peletowy.
• Możliwość podłączenia zasobnika 

c.w.u. oraz dodatkowego regula-
tora temperatury pomieszczenia.

• Zintegrowany zbiornik na pelet 
(21,5 kg), możliwość montażu 
opcjonalnego zbiornika (poj. 28 kg)

• Bogate wyposażenie, m.in.: 
automatyka, pompa obiegowa, 
naczynie wzbiorcze, zawór 
bezpieczeństwa, wyjmowany 
pojemnik na popiół.

• Do 5 lat gwarancji.

STYLOWE I OSZCZĘDNE
ŹRÓDŁA CIEPŁA

TERMOMODENA nie wymaga osobnego pomieszczenia technicz-
nego i podobnie jak w przypadku klasycznych kominków, urzą-
dzenie można zainstalować w pomieszczeniu mieszkalnym. Tym 
większą zaletą staje jego stylowe wzornictwo, które można łatwo 
dopasować do każdego pomieszczenia. Termokominek może być 
oszczędnym źródłem ciepła we współpracy z instalacją c.o./c.w.u 
i jest bardzo wygodny w codziennej eksploatacji. Nad automatyczną 
pracą czuwa modulowany palnik peletowy oraz inteligentny system 
sterowania kompatybilny z systemami zdalnego sterowania za 
pomocą urządzeń mobilnych.

TERMOMODENA wyróżnia 
się stylowym wzornictwem, 
które można łatwo dopasować 
do każdego pomieszczenia. Automatyka kompatybilna jest 

z systemami zdalnego sterowania za 
pomocą urządzeń mobilnych (opcja).
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Zastrzegam
y sobie prawo do zm

ian oraz różnic w kolorach.
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DANE TECHNICZNE

MODEL TERMOMODENA 13

Klasa efektywności energetycznej

Spełnia kryteria ECODESIGN tak
Obciążenie cieplne Min. / maks. kW 12,7 / 3,76
Nominalna moc cieplna Min. / maks. kW 11,6 / 3,45
Moc cieplna c.o. Min. / maks. kW 10,29 / 3,13
Moc cieplna dostarczona 
do powietrza pomieszczenia

Min. / maks. kW 1,3 / 0,32

Sprawność Min. / maks. % 91,29 / 91,69
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń Maks. m2 98
Zużycie peletu Min. / maks. kg/h 2,64 / 0,78

Emisja CO2 przy 13% 02
Min. / maks.
Min. / maks.

% 
mg/m³

0,012 / 0,019 
155,2 / 237,3

Emisja CnHm przy 13% 02 Min. / maks. mg/m³ 1,4 / 5,5
Klasa emisji NOx przy 13% 02 Min. / maks. mg/m³ 135,6 / 147,2
Emisja pyłu przy 13% 02 Min. / maks. mg/m³ 16,2 / 9,0
Całkowita emisja pyłu Min. / maks. mg/m³ 16,8 / 11,5
Maksymalna temperatura wody °C 80
Maksymalne ciśnienie robocze bar / MPa 2 / 0,2
Pojemność wodna I 11,5
Przyłącza hydrauliczne cal ¾
Pojemność zbiornika wyrównawczego I 8
Wysokość podnoszenia pompy obiegowej m 6
Pojemność zbiornika na pelet kg 21,5
Temperatura wylotowa spalin Min. / maks. °C 147,9 / 80,5
Przepływ masowy spalin Min. / maks. g/s 8,1 / 5,2

Ciśnienie ciągu kominowego
Min. / maks.
Min. / maks.

Pa 
mbar

10 / 14 
0,10 / 0,14

Doprowadzenie powietrza / odprowadzenie spalin mm Ø 50 / Ø 80
Zasilanie V/Hz 1/N/PE ~230 V / 50 Hz
Pobór mocy: zapłon / nominalny / czyszczenie / czuwanie W 420 / 95 / 85 / 3,5
Wymiary Wys. x szer. x gł. mm 1000 x 549 x 558
Masa kg 120


