Tillverkar och säljer Iwabo pelletsbrännare. Kan visa upp
ett produktsortiment från det
minsta behovet till
fastighetsstorlek.
Tel: 0278-63 64 30.
info@naturenergi.se
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.

Janfire
Producerar brännare i storlekar från villa till värmecentral. Produkterna är övermatade. Tel: 0532-164 17,
sbs.janfire@telia.com

Janfire Flex-A 23 kW.
Mått utanför 390 x 210 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.
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 P20
Tel: 0372-880 00
Fem säkerhetssytem. Horisontellt riktad roterande
låga med hög turbulens som är skonsam mot eldstaden. P20 är monterad på ett höj- och sänkbart
stativ.
Effekt: 5 - 20 kW,
aut.tändning med hetluft. Pelletskrav: 6 - 8
mm. Externt förråd på
cirka 400 l. Matarskruv 1,7 alternativ
2,5 m.Cirka pris till
återförsäljare:
18.625:- inkl.
moms. Är P-märkt.

Eftertryck och annan
publicering förbjudes.
Beställ istället ytterligare
exemplar.

Naturenergi

Pellets
för Villor

Sahlins EcoTec
Tel: 0320-181 40 alt 0320-20 93 40. info@ecotec.net
Har pelletsbrännare från villastorlek till större fastigheter.
7 - 300 kW.

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. Ca.pris: 15 000:– inklusive moms. Tillkommer skruvar och matningssystem. CE-märkt, P-märkt.

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.

Scand-Pellet
PellX
Tel: 0480-49 10 80 , info@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. Ny effektiv varmluftständning on/off
microprocessstyrning. Pris: 17 500:– inkl. moms,
frakt och 1,7 m skruv. 4 års garanti. P-märkt produkt.
I sortimentet finns även en ny brännare PellX
50kW, samma teknik och säkerhet som ovan, pris:
36.500:- inkl.moms, Mafa Mini förråd samt 2,3 m
skruv.

El-Team

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. Finns nu även med en skruvmatad
version för 16.500:-

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 produkt. Finns även som en minimodell
med externt förråd.
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brännare
2001/2002
I år är det någonting som verkligen har lossnat i branschen.
Pelletsbrännarna fullkomligt rasar ut från tillverkarnas lager
och många företag har fått anställa extra personal. Vi på
tidningen kan bara säga Grattis !! Nästan alla företag har
gjort ändringar och tillägg i texterna på dessa sidor och jag
önskar er en trevlig läsning. Om Ni har frågor eller
synpunkter kan Ni alltid ringa till oss på Bioenergitidningen.
Tel direkt till Sofie är 0142-204 40 eller maila;
sofie@novator.se

BeQuem
Tel:0570-81300, info@thermia.se
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. Cirkapris inkl.
moms: 15.125:P-märkt produkt

VETO
Telefon: 0910-346 00.
info@energiteknik.net
Effektläget ligger mellan
20 –640 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.
Standardförråd finns från 200 l upp till
10 m3. Pris: från 18.500:– exkl. moms.
Säljer även pannor anpassade för ovanstående produkter. Brännare över 120
kw har vattenkylda brännhuvuden med
askskrapor.

©
Eftertryck och annan
publicering och
återgivning, t ex på
internet och dylikt
förbjudes.
Beställ vid behov
ytterligare exemplar.
Bra pris vid stora
upplagor!
Länkning från egen sajt
till oss får göras efter
tillstånd.

Roslagsbrännaren
Tel: 0173-125 20
roslagsbrannaren@mail.bip.net
Mått utanför pannan 150 - 350 mm,
effektlägen 10 - 75 kW, externt
förråd, tar pellets av alla storlekar.
Start och drift sker automatiskt. Sex säkerhetssystem utan vatten,
elektroniskt och mekaniskt. I sortimentet finns flera typer av brännare från villa till fastighetsstorlek. Pris: 11.900:- - 23.000:-,
skruvar mm tillkommer.

Ekosystem
Eurofire

Pelletsbrännaren
Junsele AB

www.novator.se

Roslagsbrännaren

TB MINI
Tel: 0560-122 76.
tuab@post.utfors.se
Effekt: 4–24 kW, sju effektlägen. Eltändning i kombination med sparlåga. Bredd 170
mm, D: 270 mm. Övermatad teknik, överhettningsskydd samt fotocell övervakning. Externt förråd. Tar
pellets 6 - 10 mm.
P-märkt produkt.
Pris: från 15 200:- inkl.
moms.

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 P-märkning
kommer att utföras enligt tillverkaren. Mått utanför pannan 285
mm. Pris 15.300:- för komplett
anläggning. I sortimentet finns
även en 60 kW brännare.

Thermia Värme

LT Energiteknik

Torsbyugnen AB

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,
med omrörarmotor 8 mm
pellets.Manuell tändning. Kan
eldas vid strömavbrott enligt
tillverkaren. Bränsleförråd på
125 l. Keramik i förbränningsdelen. Fläkt som kopplas till panntermostaten. Pris:
13.950 inklusive moms, med omrörarmotor tillägg 800
kr. Samma diameter som oljebrännare.

Nymans Försäljning
Säätötuli stokerbrännare.
Tel: 0920-26 04 03 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 21.500:- inkl.
moms. Miljögodkänd.
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Integrerade pelletspannor

Eftertryck och annan publicering förbjudes.
Beställ istället ytterligare exemplar.

Thermia

Baxi
Multi-Heat
Tel: 0515-171 10, info@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:- Kan anslutas till större fristående förråd med hjälp av tillbehör.
P-märkt produkt

Biomatic
Telefon: 0570-813 00.
E-post info@thermia.se
Tillverkas i två versioner - med och utan
pelletsbrännare. Pannan har ett stående
konvektionssystem som minskar
beläggningarna vilket gör
att pannan kan bibehålla en hög
verkningsgrad med endast några få
rengöringar per år. Den väl tilltagna
askbehållaren är mycket enkel att dra ut
och tömma. Effekt pellets 8 - 20 kW.
Inlämnad för P-märkning.

Värmeprodukter

Tellus
VA 15 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 VA 15: 45.000:- och
VAP 25/15: 55.000:-.
Konstruktionsgranskad samt P-märkt.

Passat Compact
Tel: 0435-184 10
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 58.000:P-märkt produkt

©

Pelletsbrännare fortsättning

Iton Energiteknik

Sonnys Maskiner

Tel: 0380-40350
harald@iton.f.se
eller gunnar@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.

Stoker
Tel:0514-10505,
jorgen@sonnys.se
Stokermodell som tar olika typer av
bränsle såsom träpellets,flis,spån
men även havre, korn och vete.
Sprinklers, tätt lock med brytare
för automatiskt stopp.
3 olika storlekar med en
maxeffekt på 24,32,och 65 kW.
Pris från 35.625:- inkl moms.

Biomatec

eKontroll

Infraheat 2000
12 volts elsystem med
batteribackup,passar
oljebrännaruttag.
Manuell tändning med
underhållsfyr. Effekt c:a 14 kw.
Mönsterskyddad och miljötestad.
Inne för P-märkning. Pris
kompl.med 1,2 m transportör:
16.900 kr inkl.moms Se vår
hemsida www.biomatec.se

Katla
Telefon: 0652-747800 Patentsökt
skyddslucka mot bakbrand. Dubbla
överhettningssensorer, fallschakt,
eltändning. Olika eldningssätt: Direktreglerad eldning -Engångseldning -ON/
OFF drift Endast en knapp & en ratt på
styrboxen, meddelanden och menyer i
klartext på displayen. Effekt: 11-20 kW
(5 steg) Pris: 17.400:- inkl. moms för
komplett paket. P-märkning planeras.

Cello
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Pannor för pelletseldning med brännare
Walthers Plåt & Smide
Peltec
Tel: 0653-20535
walthers.plat@peltec.pp.se
Effek 15 och 26 kW
Typ av bränsle: pellets, olja och el. Start
och drift automatisk. Kommer att finnas
helhetslösningar med brännare. Pannan
är avdelad i två vattenmagasin för att förvärma returvattnet. Pris 21.250:- 27.500:- inkl. moms.

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 pelletsbrännare.
Pellets, flis, olja, förugn spån och ved.
Pris: 19.500:- inkl. moms.

Stocksbroverken

Focus Värme

Bio-Solpannan
Tel: 0225-420 52
johansson.ar@telia.com
Effekt: 25 kW. Pannan har en cylindriskt stående ackumulatortank
med slingor för solvärme i den nedre delen, slingor för varmvatten
och en biobränslepanna i den övre.
Pris: 29.500:- Lämpliga brännare:
PellX, Iwabo Villa S, TB Mini samt
Janfire. Fungerar med pellets, sol, el.

PE - 20
Tel: 031-44 08 70 info@focusvarme.se
Effekt pellets: 20 kW finns även upp till
30 kW. Lev. som standard för pelletseldning men är lätt att ställa om till olje- eller vedeldning. 5 mm cortenstål i eldstadsdelen ger pannan lång livslängd.
Välisolerad med stor vattenvolym. Rengöring sker framifrån för enkelhetens
skull. 6,0 kW el-patron sitter som standard i båda modellerna. Cirkapris
23.400:- inkl. moms.

Effecta Pannan
Effecta Pellets 200 VVE
Tel: 0300-223 20
info@effectapannan.se
Effekt: max 25 kW pellets. 6 kW el ingår.
Mått (bxdxh) 640 x 640 x 1320 mm.
Väl tilltaget utrymme för aska vilket gör
pannan mycket enkel att underhålla. Passar
till de flesta av marknadens brännare. Pris:
15.300:- exklusive moms. Verkningsgradsprovad på ÄFAB med goda resultat.

Pelletsbrännare fortsättning
Swemo Elektronik
www.novator.se

Vedsol

BioKeram
Tel: 023-335 45.
Effekt från 0,5 - 25 kW.

Förbränningen sker i en keramisk
brännkammare. Frekvensstyrd,
bibehåller effektiviteten även på
låg effekt. Robust och kraftig skruv
som som drivs av en stark motor för att undvika driftstörningar.
Fläkten är helautomatiskt styrd från styrskåpet. Kan fås med
integrerat förråd eller fristående med skruv.
Inlämnad för P-märkning. OBS. Förra årets uppgifter !!!

Baxi
MB Solo
Tel: 0515-171 10, info@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:-

©

Tunab
Blue flame
Tel: 0225-204 90 tunab@swipnet.se
350 mm utanför pannan. Helt datoriserad styrning.
Effekt 3 - 200 kW. Doserlager upp till 40 kubik. 6 - 8 mm. El
och manuell start, display av temperatur, drifttider samt förbrukning. CE-märkt. Partikelmätning utförd på Rototest AB.

Beställ särtryck av
pelletsbrännarspecialen
Ring 08-441 7090
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