
Dè biomassaketel op pellets voor uw 
volledige huis- én tapwater verwarming

Modellen: Matic 19, 24 en 31 kW

UNIEKE, EFFICIËNTE BRANDTECHNIEK
CCS VAN LAMINOX

AUTOMATISCHE REINIGING 
WARMTEWISSELAAR

MILIEUKLASSE 5

ISDE-SUBSIDIE VAN € 1250



Het is een hoog efficiënte pellet cv-ketel. Efficiëntie boven de 90%. Bedoeld voor de verwarming van heel 
uw woning en/of kantoor. Maar ook voor de productie van uw warme kraan- en douchewater. Een constante 
stroom warm tapwater is technisch mogelijk gemaakt door de ingebouwde buffer van 100 liter cv-water van 
rond de 75° Celsius.  Dit water wordt, als u de kraan opendraait, langs een warmtewisselaar geleid om uw 
kraanwater te verwarmen. De cv-pomp pompt het warme bufferwater er door en verwarmt zo het tapwater 
met ongeveer  32° Celsius. Dus, is het ingaande kraanwater 15 °C dan komt er uit uw douche of kraan water 
van circa 47°C. Toereikend dus om prettig te douchen. Zodra het water in het buffervat iets afkoelt, start de 
pellet ketel op en verwarmt de buffer snel bij. De snelle ontsteking en de felle vlam zorgen dat het tapwater 
niet afkoelt.

De Termoboilers zijn uitgerust met een automatische reiniging van de warmtewisselaar. Daardoor behoudt de 
ketel zijn hoge efficiëntie gedurende het hele stookseizoen. De bundel buizen waar de rookgassen langs gaan 
blijven schoon.

Het buffervat, de warmtewisselaar, de cv-pomp, het expansievat en driewegklep horen standaard bij de ketel. 
De wisselaar voor de zonneboiler is een optie. De pelletbuffer van 70 kg is vrijwel altijd toereikend, maar kan 
uitgebreid worden met een externe voorraad en vijzel met voelers, die de pelletbuffer automatisch bijvullen 
uit deze externe voorraadbunker.

De Termoboiler is zeer snel en eenvoudig aan te sluiten op het cv- en warmwatercircuit.  De aan-/
afvoerleidingen koppelen, ontsteken en uw huis is warm. Er kan een externe thermostaat op worden 
aangesloten, die pomp aanstuurt waardoor het systeem in werking treedt en tot de ingestelde temperatuur 
verwarmt. De digitale thermostaat kan ook op een extern buffervat worden aangesloten middels een voeler 
die de watertemperatuur meet en het start/stop signaal aan de pomp/kachel geeft. De aansturing gebeurt 
door de Termoboiler die met een voeler met het buffervat verbonden is.

De basis is een intelligente moederboard en display waar alle mogelijke functie makkelijk ingesteld en 
gewijzigd kunnen worden, zoals weekprogramma’s, pellettoevoersnelheid/hoeveelheid, reiniging, aansturing 
temperatuur extern buffervat ...
Via een optionele App op de Smartfoon is de Termoboiler regelbaar vanaf welke locatie dan ook.

Gewicht (kg)

Capaciteit naar water (kW)

Te verwarmen ruimte (m³)

Tapwaterproductie (l/min)

Rookgasafvoer (ø mm)

Maatvoering L x D x H (mm)

9-12∆T31



De wisselaar wordt automatisch gereinigd
Ronde brander met naverbranding
(Circulair Verbrandings Systeem)

App voor bediening via Smartfoon (optie)300 kg pellets in een additionele tank (optie)



Binnenkomend tapwater ½”M

Verse luchttoevoer
ø 42 mm

Diameter rookkanaal ø 80 mm

Aansluiten
zonneboilers

In ¾”M

Uit ¾”M

Diameter rookkanaal ø 100 mm

Aansluiten
zonneboilers

In ¾”M

Uit ¾”M

Verse luchttoevoer
ø 42 mm

Uitgaande tapwater ½”M

TECHNISCHE DATA

Maatvoering (mm)

Gewicht (kg)

Maatvoering rookkanaal (mm)

Capaciteit (kW)

Capaciteit cv (kW)

Te verwarmen ruimte (m³)

Rendement (%)

Brandstof

Inhoud pelletbuffer (kg)

Verbruik pellets (kg/uur)

Elektriciteitsverbruik ontsteking (W)

Elektriciteitsverbruik werkend (W)

Opvoerhoogte pomp (m)

Capaciteit pomp (l/min.)

Tapwaterproductie (liters/min.)

Expansievat (l)

Norm/standaard
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De unieke pellet cv-ketels
voor directe verwarming en/of 

aanvulling op zonneboilers
Termoboiler Mini 12/15/18

De nieuw ontwikkelde Termoboiler 
Mini-serie van 12/15/18 kW bestaat 
uit een pellet cv-ketel die uw huis 
direct verwarmt. Zonder extra buf-
fervat, want die is ingebouwd. Dus 
vrijstaand. Maar investeert u in zon-
neboilers en wilt u die maximaal be-
nutten, dan biedt de Mini-serie 100% 
warmtezekerheid als de zon een dag 
of periode minder levert. De Mini 
controleert en stuurt de watertem-
peratuur in het (zonneboiler) buffer-
vat namelijk direct. Is hij te laag dan 
ingeseld, dan springt de Mini-ketel 
bij en heeft uw altijd warm douche-
water en een warm huis.  De Mini als 
achtervang voor comfortabel warmte. 
Hierdoor is het pelletverbruik mini-
maal en het comfort maximaal. Dus 
ook minimale brandstofkosten omdat 
de zonne-energie maximaal benut 
wordt.

UNIEKE, EFFICIËNTE BRANDTECHNIEK
CCS VAN LAMINOX

AUTOMATISCHE REINIGING 
WARMTEWISSELAAR

MILIEUKLASSE 5

DIRECTE STURING EN CONTROLE TEMPERATUUR 
EXTERN BUFFER/TAPWATERVAT

ISDE-SUBSIDIE VAN € 1250 (aanvraag loopt)



TECHNISCHE DATA MINI 12 MINI 15 MINI 18

Maatvoering (mm) 856x651x1205 856x651x1205 856x651x1205

Gewicht (kg) 148 148 148

Rookgas diameter (mm) 80 80 80

Capaciteit (kW) 4,1-13,5 4,1 – 15,2 4,1 – 18,9

Capaciteit cv (kW) 3,7-12,5 3,7 – 14 3,7 – 17,2

Te verwarmen ruimte (m³) 300 400 450

Rendement (%) 92,3 91,9 91,0

Brandstof houtpellets houtpellets houtpellets

CO (6% O²) 182,7 180 175

Fijnstof (PM) (6% O²) 18,5 17,8 16,5

NOx  (6% O²) 175,5 175,9 180

Inhoud pelletbuffer (kg) 40 40 40

Verbruik pellets (kg/uur) 0,9 – 2,9 0,9 – 32, 0,9 – 4,0

Elektriciteitsverbruik ontsteking (W) 1070 1070 1070

Elektriciteitsverbruik werkend (W) 150 150 150

Opvoerhoogte pomp (m) 6 6 6

Capaciteit pomp (l/min.) 15 15 15

Tapwaterproductie (liters/min.) nee nee nee

Expansievat (l) 10 10 10

Norm/standaard Milieuklasse 5 / 15a B-VG   EN 303-5



Termoboiler Omnia
Compact-versies 23 en 27 kW

automatische asafvoer en automatische 
reiniging rookgaswarmtewisselaars

AUTOMATISCHE REINIGING BRANDKAMER

COMPRIMERENDE ASVIJZEL

HANDIGE ASOPVANG

AUTOMATISCHE REINIGING 
ROOKGASWISSELAAR

MEERVOUDIGE BRANDSTOFFEN

MILIEUKLASSE 5

ISDE SUBSIDIE € 1250



TECHNISCHE DATA OMNIA COMPACT 23 OMNIA COMPACT 27

Maatvoering (mm) 1205x700x1020 1205x700x1020

Gewicht (kg) 500 500

Maatvoering rookkanaal (mm) 100 100

Capaciteit (kW) 22,6 27,6

Capaciteit cv (kW) 21 25,3

Te verwarmen ruimte (m³) 600 750

Rendement (%) 92,8 91,7

Brandstof pellets pellets

Inhoud pelletbuffer (kg) 40 40

Verbruik pellets (kg/uur) 1,2 – 4,9 1,2 – 4,9

Elektriciteitsverbruik ontsteking (W) 1070 1070

Elektriciteitsverbruik werkend (W) 150 150

Opvoerhoogte pomp (m) 7 7

Capaciteit pomp (l/min.) 25 25

Tapwaterproductie (liters/min.) nee 30 C∆T/9-10 l/min

Expansievat (l) 10 10

Norm/standaard 303-5:2012 303-5:2012

10
20

1205

Nieuw zijn de twee Termoboiler 
Omnia Compact uitvoeringen: 23 
en 27 kW. Verschil met de Ter-
moboiler Matic-versies is dat de 
brandkamers automatisch gerei-
nigd worden. Via een draaien-
de schijf onderin de branderpot 
wordt de as naar beneden afge-
voerd. Daar loopt een vijzel die 
de asresten in een box duwt.  Veel 
gebruikersgemak dus. En weinig 
dagelijks onderhoud.

De Omnia 23 is vooral bedoeld 
als cv-ketel, zonder sanitair. Daar-
voor is namelijk de vlamcapaciteit 
doorslaggevend voor een continue 
warmwatervoorziening. 

De grotere Omnia Compact 27 is 
wel standaard uitgerust met een 
wisselaar voor tapwater. Maar het 
kan er ook zonder.

Beide ketels hebben -net als alle 
Termoboiler ketels- automatische 
reiniging van de warmtewisse-
laars voor een altijd optimale over-
dracht van warmte naar water.

De Class 5 criteria worden ruim-
schoots gehaald. De testresultaten 
voor efficiëntie en uitstoot zijn 
uniek laag. 



Termoboiler Omnia 32
en Maxi 35/Maxi 47

Automatische reiniging brandkamer 

AUTOMATISCHE REINIGING BRANDKAMER

COMPRIMERENDE ASVIJZEL

HANDIGE ASOPVANG

AUTOMATISCHE REINIGING 
ROOKGASWISSELAAR

MEERVOUDIGE BRANDSTOFFEN

MILIEUKLASSE 5
(MODEL OMNIA 32 EN MAXI 47)

ISDE SUBSIDIE € 1250



De Termoboiler Omnia 32 is de efficiënte, multibrandstofversie pellet cv-ketel van 32 kW. De unieke 
zelfreinigende brandkamer ligt er aan ten grondslag. Daardoor is de kans dat de branderpot en –kamer 
vervuilt vrijwel nihil. Met vaste regelmaat worden de brandpot en -kamer automatisch gereinigd, 
evenals de rookgaswarmtewisselaar. Behalve pellets van allerlei soort kunnen ook vruchtenpitten en 
-schalen als brandstof dienen. De efficiëntie blijft onverminderd hoog.
De standaard Matic-versie heeft een buffervat van 130 liter. Rondgepompt in het cv-circuit zonder 
noodzaak van een extra buffervat. De belangrijkste functie.
Het hete water in dit vat dient tevens om het tapwater op te warmen. Dit gebeurt via een 
warmtewisselaar. Zodra de warmwaterkraan opengaat, pompt de circulatiepomp het water er 
automatisch doorheen. Het tapwater gaat er -gescheiden door de rvs-wisselaar- ook doorheen, en 
wordt dus warm. Een perfecte methode voor een continu warme waterstroom. Binnen de korste 
keren start de kachel met branden, als hij dat nog niet deed, en verwarmt het buffervat, zodat hij op 
temperatuur blijft en het tapwater niet afkoelt. Comfortabele warmte. 
Kortom: de Termoboiler verzorgt u warmwatervoorziening voor cv- en tapwater volledig. Is daarin 
uniek. Let op: zonder ingebouwd buffervat lukt dat niet, tenzij er met externe buffer of opwarming via 
de gas cv-ketel bijverwarmd wordt.
Evenals alle Termoboilers is de Omia snel te installeren, doordat de circulatiepomp, beveiliging en 
expansievat er onderdeel van uitmaken.
De basis is een intelligente moederboard en display waar alle mogelijke functie makkelijk ingesteld 
en gewijzigd kunnen worden, zoals weekprogramma’s, pellettoevoersnelheid/hoeveelheid, reiniging, 
extern buffervat… En die de kachel bewaakt en middels duidelijke (fout)meldingen de gebruiker 
informeert. Via een optionele App op de Smartfoon is de Termoboiler regelbaar vanaf welke locatie dan 
ook.

Breed: 1166 mm
Diep: 700 mm
Hoog: 1403 mm

Capaciteit (kW)

Te verwarmen ruimte (m³)

Liters warm tapwater per min.

Rookkanaal (ø mm)

Maatvoering

Gewicht

9-12∆T32°C



Automatische reiniging warmtewisselaar Warmtewisselaar voor zonneboiler

De vijzel transporteert de as
en perst het samen

Externe reservoir voor pellets van 300 kilo

Opvangkoffer voor samengeperst as
Automatisch reiniging van de pelletpot
en -brandkamer

Productie van warm tapwater met regelbare 
temperatuur van 30 – 60 °C

App om via de smartphone te bedienen



Ø rookkanaal 100 mm

Uitgaande tapwater ½”

Ingaande tapwater ½ “

Retour cv-water 1”M

Aansluitingen Solar ½ “M

Uitgaande cv-water 1”M

Externe luchtinlaat
ø 48 mm

TECHNISCHE DATA
TERMOBOILER 

OMNIA 32

TERMOBOILER
OMNIA 32
TAPWATER

TERMOBOILER
32 TAPWATER

EN SOLAR

pellets/pitten pellets/pitten pellets/pitten

Nee

Maatvoering: LxPxH (mm)

Gewicht (kg)

Maatvoering rookkanaal (mm)

Capaciteit brander (kW)

Capaciteit op water (kW)

Te verwarmen ruimtes (m³)

Rendement (%)

Brandstoffen

Ingebouwde pelletbuffer (kg)

Gebruik pellets (kg/uur)

Verbruik ontbranden (W)

Verbruik gedurende dag (W)

Opvoerhoogte pomp (m)

Capaciteit pomp (l/min)

Tapwaterproductie (l/min)

Expansievat

Norm



Termoboiler Maxi 35/47: Volledig geautomatiseerde ketel voor houtpellets en pitten

Dankzij de gepatenteerde brandkamer-reiniger zijn de Maxi 35/47-modellen van Termoboiler 
geschikt voor een breed spectrum van brandstoffen, zoals houtpellets, olijfpitten, hazelnootschalen 
en gedroogde en gemalen amandelen. Hier geldt dus: de goedkoopste brandstof levert het hoogste 
financiële rendement op. 

De Maxi-modellen voldoen overigens volledig aan de hoge milieuklasse 5. 

Het principe van een buffertank (nu 150 liter), tapwater en ingebouwde cv-circulatiepomp, expansievat 
en thermisch driewegklep is het typische Termoboiler kenmerk ook hiervan. De capaciteit overtreft ze 
allemaal. Ruimtes tot meer dan 1000 m³ zijn er goed mee te verwarmen.

Door intelligente software schakelt de kachel direct zodra er tapwater wordt gevraagd. De buffer van 
150 liter zorgt voor een constant warme straal. De snelle opstart voorkomt koude dips.

Capaciteit naar het water (kW)

Te verwarmen ruimte m³

Tapwater productie (l/min)

Rookgaskanaal (mm)

Maatvoering LxDxH

Gewicht (kg)

RVO/ISDE subsidie €1250  
(aanvraag loopt)



Automatische reiniging
warmtewisselaarbundel

Automatische as verdichting

Praktisch opvangbak as

Tapwater wisselaar met instelbaar
mixtemperatuur van 30-60°

App voor afstandsbediening met smartfoon

Gepatenteerde automatische
branderreiniger systeem

300 kg aanvullende pellettank (optioneel)

Warmtewisselaar voor zonneboilers



Rookgas ø100 mm

Tapwater invoer ½ “M

Tapwateruitvoer ½ “M
Retourwater uit cv 1”M

Zonneboileraansluitingen
½ “ M

Externe luchttoevoer
ø48 MM

Water toevoer
naar cv 1 “M

TECHNISCHE DATA

Maatvoering LxDXH (mm)

Gewicht (kg)

Rookgasdiameter (mm)

Capaciteit naar brandkamer (kW)

Capaciteit naar water (kW)

Te verwarmen ruimte (m³)

Efficiëntie (%)

Brandstof

Pellet buffercapaciteit (kg)

Pellet verbruik per uur (kg/uur)

Ontstekingsverbruik (W/uur)

Verbruik gedurende het branden (W)

Opvoerhoogte pomp

Pomp capaciteit

Tapwaterproductie (l/min)

Expansievat

Normering

pellets/pitten pellets/pitten pellets/pitten pellets/pitten



Laminox Hydra 13: biomassaketel op houtpellets
De Laminox Hydra 13 is de biomassaketel voor de goed geïsoleerde woning. Denk aan nieuwbouw. 
Uw huis voldoet aan de hoogste isolatienorm. De kachel dient daarop afgestemd te zijn.  Met zijn 13 
kW is de Hydra 13 dan de beste en meest logische keuze. 
De argumenten liggen voor de hand: Het is een heel betaalbare, compacte pelletketel die in uw gara-
ge of schuur of op uw zolder nagenoeg geen ruimte vraagt. De Hydra 13 sluit u rechtstreeks aan op 
het cv-circuit. En, hij verwarmt uw woning volledig. De uitgekiende brandertechniek CCS is dezelfde 
als van de Termoboilers. 
Wilt u tevens u tapwater verwarmen? Overweeg dan of een extra hygiëne buffer of een Termoboiler 
met tapwaterfunctie. Datzelfde geldt voor de integratie met zonneboilers, waar ook ISDE subsidie 
voor geldt.

RVO/ISDE subsidie €1250 

Maatvoering : 490x600x1125 mm
Capaciteit : 13 kW cv-water
Te verwarmen ruimte : van 170-320 m³
Gewicht : 160 kg
Inhoud pellettrechter : 40 kg
Inhoud waterboiler : 10 liter
Expansievat : 8 liter
Werkdruk : 1,5 bar
Kleur : wit en antraciet
Rendement : 92%

Emissie-waarden
CO (10%O2) : 238 mg/m³
OGC (10% O²) : 2,1 mg/m³
Fijnstof (10% O²) : 25,6 mg/m³
Rookgastemperatuur” : 96 tot 171 °C
Rookkanaal : 80 mm
Stroomverbruik : 150-480 W
Wateraansluiting : ¾”M

UW DEALERImporteur:

Vind uw Laminox-dealer op www.gasloosstoken.nl
of informeer via info@gasloosstoken.nl naar de 
mogelijkheden. 
T. 0031( 0)651888113


