
 Panou de comandă încorporat cu multiple funcții și afisaj LCD;  
 Curățare automată cu aer comprimat (compresorul nu este inclus);
 Setare automată a puterii conform necesarului de căldură;
 Alimentare automată cu peleți în funcție de nivelul de putere;
 Ignitor din ceramică pentru aprindere rapidă; 
 Controlul pompei de încălzire și apă caldă / pompă buffer;
 Senzori de temperatură pentru cazan și apă caldă. 

Dispozitive de siguranță:
 Alimentator cu cot pentru a preveni propagarea flăcării de la arzător spre silozul de pellet;
 Furtun de alimentare termosensibil;
 Termostat de siguranță; 
 Siguranță fusibilă;
 În cazul unei pene de curent, toți parametrii setați se păstrează în  memoria controlerului.

Caracteristici principale

group of companies

THERMOSTAHL MPB

arzător automat pe pellet

THERMOSTAHL MPB este un arzător pe pellet din lemn cu 
diametrul de 6-8 mm. Datorită construcției cu flacără 
orizontală, acest arzător asigură o ardere eficientă și se 
potrivește cu multe tipuri de cazane existente pe piață.

Puterea arzătorului poate fi setată manual sau automat în 
funcție de necesarul de căldură.

Camera de ardere a arzătorului este fabricată din oțel 
inoxidabil refractar, rezistent la temperaturi de până la 
1.150°С.

Arzătorul este dotat cu panou de comandă, care poate 
îndeplini mai multe funcții, inclusiv controlul șnecului de 
alimentare cu lungimea de 1,5m.

Arzătorul este disponibil în două variante: curățare manuală 
și curățare automată cu aer comprimat.

Setare automată a puterii

Aprindere automată și control flacără

Oțel inoxidabil refractar

Sisteme de siguranță și diagnosticare erori

Curățare automată cu aer comprimat 

Combustibil

pellet
AISI 310
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PANOU COMANDĂ ARZĂTOR
Panoul de comandă al arzătorului asigură buna funcționare a sistemului de 
încălzire. În comparație cu cele mai multe arzătoare de pe piață, panoul de 
comandă al arzătorului MPB oferă variate funcții, posibilități și utilizare 
ușoară.

 Ecran LCD (2x20 caractere);

 5 meniuri (A. Setări cazan, B. Setări ACM, C. Setări arzător, D. Setări 
dispozitiv, E. Setări service);

 Meniu în cinci limbi: engleză, greacă, poloneză, germană, română; 

 Senzor temperatură cazan /ACM; 

 Senzor temperatură ACM/buffer (opțional);

 Cablu electric pentru conectare pompă de încălzire ;

 Cablu electric pentru ACM/pompă buffer (opțional);

 Posibilitate conectare termostat de cameră;

 Alarmă sonoră în caz de eroare;

 Diagnostic erori;

 Siguranță 4A pentru protecție la supraîncălzire;

 Memorie flash încorporată care păstrează setările programului și 
funcțiile de siguranță în cazul unei pene de curent;

 Repornire automată a arzatorului în cazul unei pene de current.

CARACTERISTICI TEHNICE

Nivel de putere automat 

Pompă de încălzire

Pompă apă caldă/buffer

Termostat de cameră

Semnale alarmă

Tip NANI 35 MPB 50 MPB 80 MPB 150 Pro MPB 250 Pro

Putere nominala kW 10-35 20-50 40-80 70-150 100-250

Consum de combustibil kg ∕ h 2-7 4-10 8-16 14-30 20-50

Lungime L mm 610 565 595 815 835

Lățime W mm 220 270 270 360 425

Înălțime cu țeava de alimentare mm 420 550 550 540 540

Înălțime fără țeava de alimentare H mm 225 275 275 420 420

Diametru tub focar D mm 140 180 180 204 254

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Consum de energie W 30-40 40-50 40-70 70-80 70-80

Combustibil Pelet din lemn (diametru 6-8mm, cenușă <0,7%, umiditate <10%)

Greutate kg 14 18 19 40 45

Lungime alimentator standard m 1,5 1,5 1,5 2 2

abc Meniu în limba română
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Flanșă NANI 35 Flanșă MPB 50/80
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