Branschnytt

Eurofire Ny pelletsbrännare

E

kosystem AB i Gävle har
tagit fram denna nya pelletsbrännare baserad på 5 års erfarenheter och uppemot 300 installationer av pelletsbrännare.
Erik Pettersson har nu försökt
samla alla goda egenskaper och
lagt till sina egna ideér. Slutprodukten blev Eurofire, som är
miljöprovad, CE-testad och som

snart kommer att
lämnas in för Pmärkning.
Brännaren skall
enligt Erik Pettersson klara 14 dagars
drift utan tillsyn
samt ha en verkningsgrad på minst
90% i en modern
panna Avstängning,
rengöring och uppstart skall vara så enkelt att vem som
helst i familjen kan
klara av det utan
problem. Eltändningen ska klara
minst två eldningssäsonger utan byte. I
brännaren finns fyra
olika säkerhetsfunktioner, patenterad
crossflow förbränning samt saknar
rörliga delar.
Brännaren finns idag i två utföranden 20 och 35 kW men
en större brännare testas nu.
Eurofire har sålts i två år i
mindre skala för att avslöja
eventuella barnsjukdomar. Pelletsbrännaren är beviljad
svenskt patent samt sökt europapatent.
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Påfyllnadsrör

komplett
för din silo
I MAFA:s sortiment ingår alla
de detaljer som du behöver:
startrör, transportrör, cykloner,
böjar med lång eller kort radie,
väggfästen och alla övriga
monteringsdetaljer.
Ring för mer information

Tel. 0431-881 40
Fax 0431-41 15 01
E-mail: mafa@mafa.se
eller besök oss på Internet
www.mafa.se

Villa mässor 2000 hösten.
Hem & Villa
Örebro 8 - 10 spetember
Stockholm 5 - 8 oktober
Göteborg 2 - 5 november

Villafamiljens mässa
Växjö 22 - 24 september

Köksspisar och kökspannor
forts från sid 21

Kökspannor i olika storlekar, med eller utan bakugn. Effekt max 20 kW. Arbetshöjd: 850 mm,
djup 600 mm. Finns i flera modeller.
Wamsler
AB Hans Forsman
0152-16770
Kokspis Idun
Josef Davidssons Eftr. AB
0371-200 01
Tillverkas i tjockt gjutgods. Luckskydd på insidan, ungstaket är inklätt
med 18 mm täljstens skiva.
Extra täljsten för längre
värmeavgivning finns att
köpa som tillbehör. I sortimentet finns flera köksspisar.
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Lohberger
Exergon Skandinaviska AB
0383-199 22
Moderna köksspisar och kökspannor tillverkas i Tyskland av
Lohberger. Ett stort antal varianter och kombinationer finns.
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