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Multi-Heat: Magasin från 200 liter upp till 600 liter. Vissa modeller
arbetar även med flis och spannmål som bränsle. Manuell start
och drift med underhållsfyr. Finns i modellerna 15, 25 och 40 kW.
Alla modeller kan även eldas med spannmål. Pris från 51 800:inkl. moms för komplett panna. Lambdastyrning kan köpas till för
4 100:- Kan anslutas till större fristående förråd med hjälp av
tillbehör. Komplett system.
Biomatic & Biomatic+: Utan eller med pelletsbrännare. Biomatic+
med inbyggd brännare finns i tre storlekar. Komplett system med
förråd, brännare och pannan i samma enhet. Reglerautomatiken
kan kopplas till Thermia SuperVision eller Online för styrning via t.
ex. internet. Pannan har ett stående konvektionssystem som gör
att den kan bibehålla en hög verkningsgrad med några få rengöringar per år beroende. Väl tilltagen askbehållare. Effekt 8 - 20
kW. Biomatic: 26 250:- inkl.moms, Biomatic+ 40 875 inkl moms.
Passat Compact: Finns i ett flertal olika utförande där vissa kan
eldas även med flis och spannmål. Automatisk panna med
integrerad brännardel. Ligger i effektområdet 8–42 kW. Inbyggda
säkerhetssystem, bland annat skydd mot bakbrand och vattensprinkler, O2 styrning. Arbetar steglöst 30 - 100 %, luft- bränsleinställn. sköts per automatik. Pris från 60 650:- inkl. moms

Keram P25: Kommer att lanseras inom en snar framtid.
Integrerat system med keramisk pelletsbrännardel. Ungefärligt ca pris: 40 000:-

Marina: Effekt 15 kW - 1,1 MW. Utrustad med sprinkler dubbla
bakbrandsskydd. CE-märkt. Tillverkas i Italien, lanserades 2002.
Finns i 14 olika storleksmodeller, gjuten brännarugn, Trestrokspanna - rökgaserna vandrar tre vägar i pannan innan de går ut i
rökkanalen. Villamodell lanseras inom kort, cirkapris från 50 000:komplett system.
Vitolig 300
Integrerat system. Effekt: 5-15 kW eller 8-25 kW. Förråd på 150 l,
integrerat helautomatiskt styrsystem. Automatisk uraskning,
fjärrkontroll. Möjlighet till externt förråd finns. CE-märkt och även
EN-märk ( Europatest ) är även inlämnad till Konsumentverket för
provning. Cirkapris inklusive moms: 60 000:PMX-Panna Windhager: Effekt finns i tre storlekar från 5 kW - 26
kW. Helautomatisk pelletspanna från Österrike. Pellets 6-8 mm,
sprinkler till internförråd samt vattenkylning av pannan. Tillsynsintervall var 600:e timme. Tömmning av asklåda 1-2 ggr per år. Aut.
uraskning finns, halautomatiskt bränslefyllning från externförråd
finns som tillbehör. Pris ca. 72 000:- inkl.moms
Planerar att börja marknadsföra en integrerad pelletspanna, Econom, under hösten 2004.
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