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DUBBELPANNOR
  Termax Bio 20 och Bio 25

Termax BIO dubbelpannor 

FLERENERGIPANNOR

- OLJA, BIOOLJA, GAS, VED, EL

STORA VATTENVOLYMER

- 200 och 250 l 

- höger eller vänsterhängda

VÄLJ DET FÖRMÅNLIGASTE BRÄNSLET

STARKA GJUTJÄRNSLUCKOR

VÄNSTER- ELLER HÖGERHÄNTA

BIOPANNA FÖR

MILJÖNS BÄSTA

Solid inhemsk erfarenhet

bioolja

lättoljaved



VÄLJ DEN FÖRMÅNLIGASTE ENERGIFORMEN
Termax Bio dubbelpannor är konstruerade för uppvärmning 
av hus på 80-250 m2. De kan kopplas till golv- och/eller 
radiatoruppvärmning.
Termax Bio dubbelpannor har separata eldstäder för 
olja/bioolja/gas och ved/fast bränsle. Dessa eldstäder 
inbyggda i samma skal utgör en värmeproducerande enhet 
som du alltid kan använda det förmånligaste bränslet i.

FLERE ENERGIFORMER I SAMMA SKAL
I Termax Bio dubbelpannor kan flere olika bränslen använ-
das: Med standardutrustning kan man använda olja, bioolja, 
gas (brännare ingår ej) och ved. El är tillval.

LÄTT INSTALLATION OCH SKÖTSEL
Tack vare vänster- och högermodeller är det lätt att välja 
panna. All service görs via luckorna på framsidan av 
pannan. Oljesidan och vedsidan är helt avskilda så de ej 
smutsar varandra. 

LEGIONELLAFRITT VARMVATTEN
I Termax värmepannor lagras aldrig  varmvatten i låg 
temperatur. Det varma bruksvatten tillverkas direkt i 
en kopparspiral enligt genomströmningsprincipen, som 
garanterar rent och friskt vatten i dusch och andra tappstäl-
len. 

EFFEKTIVA OCH EKONOMISKA BIOVÄRMEPANNOR
Oljesidans verkningsgrad är lika hög som i vanliga oljepan-
nor. Den effektiva vedsidans verkningsgrad kan höjas 
genom att ansluta en yttre beredare TERMAX Aqua.

TERMAX DUBBELPANNOR
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DUBBELPANNOR
Solid inhemsk erfarenhet
Termax Bio 20 och Bio 25

KONSTRUKTION
Skilda eldstäder för olja och fastbränsle. Endast ett rökrör
betyder små värmeförluster och lätt installation.

EN PANNA, MÅNGA MÖJLIGHETER
Termax dubbelpannor har skilda eldstäder, som är 
oberoende av varandra. Vedlängd kan väljas antingen
1/3 m (Termax Bio 20) eller 1/2 m (Termax Bio 25).
Pannan finns i både vänster eller högerutförande. 
S modeller är utrustade med 6 kW elpatron.

BRÄNSLEMÖJLIGHETER
-  Oljebrännare: Olja, bioolja
-  Gasbrännare: Gas
- Ved
- El

STANDARDUTRUSTNING
Rost för vedeldning, utdragbar sotlåda, varmvattenspiral, 
shuntventil, termometer och tryckmätare, rökrörsförlängning, 
dragregulator, sotredskap.

Med förbehåll för mått och konstruktionsändringar.

Oy TERMOCAL Ab Termax
Västravägen 2, 01750 Vanda, tel. (09) 507 4235
fax (09) 566 4190, Email: termocal@termocal.fi

www.termax.fi  
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Nominell effekt
- olja/bioolja
- ved
- el

Vattenvolym

Varmvattenproduktion
1 dusch 
(12 l/min, 40°C)

Vikt 

Skorsten
- höjd min. 
- stålskorsten ø
- murad **

Konstruktionstryck

vedeldstadens mått
breddxhöjdxdjup

VVS-nummer
- vänster
- höger

TEKNISKA UPPGIFTER

** En murad skorsten kräver alltid en syrafast insatskorsten. 
Kondensvatten från skorstenen får ej rinna in i pannan.

Försäljning VVS Affärer

Högerhänt Vänsterhänt

uttag 1/2” för termisk
säkerhetsventil

Varmt bruksvatten

Kallt bruksvatten
Expansion / fricirkulation
(T20 : 2”, T25 : 2”)

Termometer och tryckgivare
Uttag brännartermostat
Dragspjäll
Renslucka
Rökrör (bakom), yttre mått
höjd 190 x bredd 110mm
Dragregulator
Elpatronsuttag 2”

Granskningslucka

Avtappning 2”

Fricirculation 2”

Rö
kr

ör
et

s 
un

dr
e 

ka
nt

 8
10

m
m


