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Pelletsbrännar special
Den ultimata guiden till
Din rätta pelletsvärme

D

et blå
ser
positiva vindar i
pelletsbranschen säger flera
brännar tillverkare och hänvisar till rekordförsäljning.
Nils Erik Westermark på
Skellefteå Kraft som ingått
avtal med Janfire berättar att

man i kampanjen hittills sålt
350 villabrännare och att
man nu känner att informationen har nått ut. Konsumenterna kommer nu självmant. Förut fick man själva
söka kunderna. Brännarna
säljs till fast pris inklusive installation och med bränsleavtal.
Sahlins Ecotec i Skene,
Västergötland arrangerade
nyligen den första kursen för

VVS installatörer i det nybyggda pann- och brännarlaboratoriet. Deltagarna fick
bland annat skruva ihop en
villabrännare från första till
sista skruv. Vd Gunnar Sahlin berättar också om sammarbetet med Shell som utvecklas positivt, inte minst på
den danska marknaden.
Även i Kalmar och Kilafors
är tongångarna positiva. Där
tillverkas Pellex som en lätt

framåtbrinnande brännare,
respektive Iwabo brännaren
de två andra marknadsdominerande brännarna.
Årets marknadsöversikt
redovisar hela 18 spännande
brännare, tre integrerade
samt dessutom några lämpade pannor.
Håll till godo
Sofie Samuelsson

För icke beställt material ansvaras ej. För innehållet
Telefon: 08-441 70 90
BIOENERGI Villa distribueras bland Utgivare:Bioenergi Förlags AB
i signerade artiklar svarar författarna.
Telefax: 08-441 70 89
annat med tidningarna Bioenergi, BEFAB
© Bioenergi / novator
www.novator.se/bioenergy
Kretslopp samt i Vedpärmen och fri- Torsgatan 12, 111 23
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Villaspecialen
5/00
- Bioenergi/Kretslopp
Torsgatan 12, 111 23frånStockholm
info@novator.se
Stockholm
stående. Utgivning
6 ggr / år

Marknadsför Iwabos pelletsbrännare. Kan visa upp ett
produktsortiment från det minsta behovet till fastighetsstorlek.
Tel: 0278-63 64 30.
Iwabo villa S
är en liten brännare
som hängs direkt på
pannans lucka.
10–20 kW. 250 x
270 x 390. Fallschakt,
termovakt, säkerhetsbrytare
vid pannanslutningen. Externt förråd och skruv. 6–12
mm pellets. Termostatstyrt
system med automatisk eltändning. Pris: 13 900:– inkl.
moms. Skruv 3.000:- inkl.
moms. P-märkt.

av Sofie Samuelsson

Naturenergi

Följande brännare har på
egen begäran
utgått sedan1999 års
sammanställning: • Biopell •
Pelda

Pellets

Sahlins EcoTec
Tel: 0320-181 40. lars@ecotec.net
Har pelletsbrännare från villastorlek upp till
större fastigheter.

Iwabo villa
15 kW. 700 x 900 x 1 200.
Sprinkler, fallschakt samt säkerhetsbrytare både vid pannanslutning och lock. 200 l. integrerat förråd 6–12 mm
pellets. Termostatstyrning med automatisk eltändning
Pris: 21.875:- inklusive moms. P-märkt

EcoTec A3. 15– 25 kW.
Externt bränsleförråd, 6–12 mm pellets. Automatisk askutmatning finns som tillval.
Mått utanför pannan440 mm. Automatisk
start och drift mot termostat. Klarar spån
och askrik pellets. Pris: 15 000:– inklusive
moms. Tillkommer skruvar och matningssystem. CE-märkt, P-märkt .

Janfire

Scand-Pellet

Producerar brännare ända upp i MW-klassen för större
värmecentraler. Produkterna är övermatade.
Tel: 0532-164 17

Janfire Flex-A 20 kW.
Mått utanför 400 x 290 mm.
Externt bränsleförråd. 6–12 mm
pellets. Fyra av varandra oberoende säkerhetssystem varav en
sprinkler. Eltändning. Doseringsförråd.
Pris: 17 800:– inkl. moms och
skruv. SP-miljögodkänd. CE-märkt.

P-märkt produkt.

Tel: 0372-880 00
Kommer ut på marknaden under 2000. BIOENERGI återkommer med en mer detaljerad artikel
om denna produkt då den är färdig designad och
sluttestad. Enligt önskemål från tillverkaren publiceras i dagsläget inga tekniska data.

EcoTec D1. 14 kW.
Tar pellets i storlekarna 6–12 mm. Mått
utanför pannan 610 mm med interntförråd. Finns förråd i 170 - 280 l. Automatisk start och drift mot termostat.
Pris:18.000:- inkl. moms med förråd.
Inlämnad för P-märkning.

PellX
Tel: 0485-56 56 80.
niesel@scand-pellet.se
Effekt: 10–20 kW. Förvärmd sekundärluft
skapar en turbulent låga. Mått: 300 x 235 x
250.
Externt förråd. 6-8 mm pellets Fallrör 500
mm med temp.givare samt flamvakt. Eltändning on/off microprocessstyrning. Pris:
16 500:– inkl. moms,frakt och 1,7 m STD
skruv. 4 års garanti. P-märkt produkt

El-Team

Janfire 40 kW.
400 x 290 mm utanför pannan. Externt förråd. 6–12
mm pellets. Manuell start. Fyra oberoende säkerhetssystem varav en vattensprinkler. Pris: 39.000:– inkl.
moms och 2,3 doseringsskruv. CE-märkt.

Bentone P12

för vil

Biowarm
Tel: 0612 - 71 14 70.
Effektområdet 8–35 kW.
Mått utanför är 260 mm.
6–12 mm pellets. Har överhettningsskydd, fallrör samt cellmatare.
Förråd 100 l. Eltändning. Pris: 17
300:– inkl. moms. CE-märkt. P-märkt
produkt

Altbergs Plåt
EP brännaren
Tel: 0271-346 70
altbergsplat@zeta.
telenordia.se
Effekt upp till 22 kW.
Total längd 850 mm.
Integrerat förråd.
Två sprinklers, tätt lock med brytare samt brytare mot pannan med automatiskt stopp.
Manuell tändning. Pris: 18 750 :- inkl. moms.
SP-miljögodkänd. CE-märkt. P-märkt
Finns även som en minimodell
med externt förråd.
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Årets sammanställning är som tidigare baserad på tillverkarnas
egna uppgifter. Alla som var med förra året har blivit kontaktade.
För att underlätta för konsumenterna har vi valt att även i år sätta
ut företagens telefonnummer.
Vi kan med glädje se hur uppskattade dessa sammanställningar
är ute på mässor, hos återförsäljare och kommuner.
Om Ni har frågor eller synpunkter kan Ni alltid ringa till oss på
Bioenergitidningen. Tel direkt till Sofie är 0142-204 40

Ekosystem
eurofire
Tel: 026-160150.etp@brevet.nu
Finns i två modeller 20 eller 35 kW.
Fallschakt, fotocell, överhettningsskydd, slang. Max 10 mm pellets. Eltändning eller underhållsfyr, kunden
kan välja själv med en brytare. Förråd ingår ej men finns att köpa separat. Miljöprovad och CE-märk Pmärkning kommer att utföras enligt
tillverkaren. Mått utanför pannan
285 mm. Pris 14.800:- inkl. plåt,
skruv och moms.

Torsbyugnen AB
TB MINI & TB 10
Tel: 0560-122 76.
tuab@post.utfors.se
4–24 kW samt 8-52 kW.
Mått utanför pannan
280 mm Eltändning i kombi
nation med sparlåga.
Övermatad teknik,
överhettningsskydd
samt fotocell övervakning.Externa förråd.
Tar pellets 6 - 10 mm.
Inlämnad för P-märkning.
Pris: från 14 500:-

LT Energiteknik

VETO
Telefon: 0910-346 00.
info@energiteknik.net
Effektläget ligger mellan 20 –480 kW och produkten har
inga direkta bränslekrav, dock ej större än 75 mm. Kan
även eldas med flis, spån, torv och briketter. Automatisk
drift. Sprinkler eller slussmatare som säkerhetssystem.
Bränsleförråd finns från 200 l upp till 10 m3. Pris: från
18.500:– exkl. moms. Säljer även pannor anpassade för
ovanstående produkter

Iton Energiteknik

Cello
Tel: 0380-40350
harald@iton.f.se
Effekt 20 kW, mått utanför pannan 546 - 850
beroende på instick i pannan. Två av varandra
oberoende säkerhetssystem mot bakbrand.
Externt bränsleförråd, pellets 6 - 10 mm.
Manuell tändning, underhållsfyr. Pris:
18.500:- inklusive förrådsskruv och moms.
Iton Energiteknik AB har en ny brännare under utveckling.

©
www.novator.se
Eftertryck utan
angivande av
källan och
skriftligt
tillstånd
förbjudes.
Beställ istället
särtryck. Bra pris
vid stora
upplagor!

Pelletsbrännaren i
Junsele
Pelletsbrännaren
Tel: 0621-101 73.
Arbetar i effektområdet
upp till 20 kW. Sprinklersystem med 5 l vatten samt
lufttätt bränsleförråd. Mått
720 mm utanför pannan.
Tar 6 mm pellets,
manuell tändning.
Kan eldas vid ström
avbrott enligt tillverkaren.
Bränsleförråd på 125 l. Keramik i förbränningsdelen.
Fläkt som kopplas till panntermostaten.
Pris: 13.950 inklusive moms. S
amma diameter som oljebrännare.

Swemo Elektronik
BioKeram
Tel: 023-335 45. Effekt från 0,5 - 25 kW.
Förbränningen sker i en keramisk brännkammare. Frekvensstyrd, skall enligt tillverkaren bibehålla effektiviteten även på lägsta effekt. Robust och kraftig skruv som som drivs av en ovanligt stark motor för att undvika driftstörningar. Fläkten är helautomatiskt styrd från styrskåpet. Kan fås med integrerat förråd
eller fristående med skruv. Pris: från 16.500:Inlämnad för P-märkning.

Tunab
Blue flame Tel: 0225-204 90
tunab@swipnet.se 350 mm utanför
pannan. 5 temp. vakter, fallschakt,
nödmatn, sprinkler och larm. Effekt
3 - 12 kW. 300 l förråd. 6 - 8 mm.
El och manuell start, display av temperatur, drifttider samt förbrukning.
CE-märkt. Programerbar styrcent-
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Pelletsbrännare 2000 sid 3
Thermia Värme
BeQuem
Tel: 0570-813 00
Effekt 15 -20 -25 kW. Externt förråd.
Bränslekrav: 8 mm pellets. Eltändning
on/off, drift året runt. Alltid intakt säkerhetszon. Mått utanför pannan 300 x
300 x 300 mm. Pris: 16.000:- brännaren och matarskruv. Inlämnad för Pmärkning

Nymans Försäljning
Säätötuli stokerbrännare.
Tel: 0920-260 403 Effekt 0-35 och 0-70
kW, mått utanför pannan 1250 mm,
sprinkler och flamvakt. Förråd från 240 l,
manuell start och drift, panntermostat.
Fungerar på olika bränslen. Pris: från
20.600:- inkl. moms. Miljögodkänd.

Sonnys Maskiner
T 25
Tel: 0514-105 05, jorgen@sonnys.se
Effekt 8-25 kW, mått utanför 300 mm,
bränslef 84 l. Helautomatisk start och drift.
Termokontakt, lock på förrådet samt avbrännbar slang. CE-märkt. Pris: 13.900:inkl moms. Har även en stokermodell som
tar olika typer av bränslen, effekt 24 kW,
manuell tändning, 26.500:- exkl. moms

Roslagsbrännaren
Roslagsbrännaren
Tel: 0173-125 20
roslagsbrannaren@mail.bip.net
Mått utanför pannan 150 - 350 mm,
effektlägen 10 - 40 kW, externt
förråd, tar pellets av alla storlekar.
Start och drift sker automatiskt. Tre säkerhetssystem utan vatten,
elektroniskt och mekaniskt. Pellbo 2000 KEL och Roslagsbrännaren
15 SEL samt 40 SEL. Pris: 11.000:- - 22.000:-

Integrerade pelletspannor
Baxi
Multi-Heat
Tel: 0515-171 10, www.baxi.se
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. Modell 15 kW eldas endast med
pellets. Pris: från 45.000:- inkl. moms för
komplett panna. Lambdastyrning kan köpas
till för 3800:- P-märkt produkt

Tellus
VA15 och VAP 25/15
Tel: 0491-199 33.
info@tellusror.se
Pannan finns i två olika utföranden.
Effekt upp till 25 kW. Bränsleförråd 240
respektive 320 liter. Termogivare, fallschakt, täta luckor samt vattensprinkler.
Spånpellets 6-8 mm i 15 kW pannan,
ved/pellets i 25 kW pannan. Eltändning,
automatisk drift. Pris VA15 45.000:- och
VAP25/15 48.750:-. Konstruktionsgranskad samt P-märkt.

Som konsument bör du
titta noga efter den här
märkningen.
P-märkningen borgar för
att utrusntingen uppfyller
hårt ställda krav. Även
tillverkarens egenkontroll
kontrolleras.

Thermia Värme
Passat Compact
Tel:0570-813 00
Finns i ett flertal olika utförande där
vissa kan eldas även med flis och
spannmål. Automatisk panna med
integrerad brännardel. Ligger i effektområdet 8–24 kW. Inbyggda säkerhetssystem, bland annat skydd mot
bakbrand och vattensprinkler.
Pris: från 47.000:- - 57.000:-
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Pannor för pelletseldning med brännare
Walthers Plåt & Smide
Peltec
Tel: 0270-108 88
Effek 15 och 26 kW
Typ av bränsle: pellets, olja och el.
Start och drift automatisk. Finns helhetslösningar med Iwabo Villa S.
Pannan är avdelad i två vattenmagasin för att förvärma returvattnet. Pris
17.000:- - 22.000:- exlusive moms.

Stocksbroverken
Bio-Solpannan
Tel: 0225-420 52
stocksbroverken@ebox.tninet.se
Effekt: 25 kW. Pannan har en cylindriskt stående ackumulatortank med
slingor för solvärme i den nedre delen
och en biobränslepanna i den övre. Pris:
28.000:- Lämpliga brännare: PellX, EPmini samt Janfire. Fungerar med pellets,
sol, el.

Effecta Pannan
Effecta Pellets 200 VVE
Tel: 0300-223 20
info@effectapannan.se
Effekt: max 25 kW pellets. 9 kW el ingår.
Mått( bxdxh) 640 x 640 x 1320 mm.
Väl tilltaget utrymme för aska vilket gör pannan mycket enkel att underhålla. Kan fås med
solkombination. Passar till de flesta av marknadens brännare. Pris: 14.600:- exklusive
moms.

VILLA

Vedsol
Combifire
Tel: 0225-601 15
office@vedsol.com
Effekt pellets: 3 - 40 kW
Pannan har ett stort förbränningsrum
som gör den lämplig för eldning av biobränslen. Termostat, överhettningsskydd,
säkring. Combifire användes som referenspanna av SP för P-märkningen av pellets
brännare.
Pellets, flis, olja, förugn spån och ved.
Pris: 19.500:- inkl. moms

När det gäller pannor för pelletseldning med
brännare, ej integrerad:
Det finns ett stort antal pannor som är väl lämpade för att monteras med pelletsbrännare. Pannor som marknadsförs som pelletspannor är ofta
anpassade för en viss typ av brännare och har
till exempel bättre utrymme för rengöring och askhantering. Fråga alltid om den pannan som Du
har eller planerar att köpa, passar för den pelletsbrännare du tänkt köpa utan kostsamma modifieringar.

Baxi
MB Solo
Tel: 0515-171 10, www.baxi.se,
janne@baxi.se
Effekt 21 kW, vedmagasin på 75 l används som bränsleförråd, Används
som pelletsbrännarpanna, Ved kan eldas vid till exempel strömavbrott.
Shunt och varmvattenberedning. Pris
från 19.500:-

Villaspecialen direkt i brevlådan för
INTRODUKTIONSPRISET 275:-/år

Namn:......................................................................................................................................................................................
Adress:....................................................................................................................................................................................
Postnr: ..................................................................................................................................................................................
Postort:: ................................................................................................................................................................................
E-post:.................................................................................................................................................................................

Skicka din beställning till: BIOENERGI Villa, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, eller faxa till 08-441 7089.
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