Hem & Vi
Jönkö

Hem & Villa arrangeras och marknad
Stockholmsmässan och tidningen Vi i Vill
30.000 besökare till Jönköping. D

S

om alltid är det full fart på
våra småskaliga bioenergi
företag. Direkt vid entrégrindarna väntade MrPellets och
Energikassetten med fulladdade
montrar på alla hugade besökare.
Som ni kan se av bildkollaget
på detta uppslag var det mycket
som hände i Jönköping.
Att Martin Timell sedan hade
en presentation av EcoTecs brännare på scénen gjorde inte saken
sämre. Lars Sundströms ”infångande” av Timell i samarbete med
Bengt Erik har gett branschen
massvis med intressant och effektiv marknadsföring.
EcoTec är även engagerade i
projektet Bekväm Pellets Eldning i Villa som går ut på att underlätta pelletsanvändningen för
privatpersoner. I projektet ingår
även LRF, LTH, Farmartjänst,
Löhrs Montage och Svenska
Lantmännen. För ytterligare info
om projektet ring projektledare Sören Dahl: 070-633 73 08

Mr Pellets med Janfire på välbesökt utomhusplats.

Nibe i gigantisk
monter
Nibe visade upp sina produkter
i en gigantisk monter och hade
massor av besökare. En nyhet är
den specialutvecklade kombipannan PELLUX avsedd för
pellets och el, pannan är framtagen för att passa alla typer av moderna pelletsbrännare. Se även
Bioenergi Villa 2/02 för ytterligare information om denna panna.

Jeanette och Peter var på plats
och visade Focus sortiment. Här
är pannorna försedda med
EcoTec och PellXbrännare.

Baxipannorna drog som alltid
mycket folk. Det är helt klart
bra med delade pannor.
Många vill se hur det ser ut
bakom och under plåtarna.

Nyheter från Baxi
Baxis monter var även den välbesökt. Företaget har idag tre stora
heta nyheter; Bonus 30 -den flexibla pannan som tillåter kunden
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Martin Timell visade EcoTecs
brännare på scenen.
att ångra sig om man vill, fungerar för olja, el, ved eller pellets.
Solo Innova - första Svanmärkta pannan.
Sandor - pelletskaminen från
Österikiska Calimax som nyligen
fick sin P-märkning.
Sol och pellets
PellX hade en häftig ny fondvägg
som gjorde att montern fick riktigt tryck. Man erbjöd ett trevligt

illamässa
öping

dsförs tillsammans av Numera Mässor,
la. Den 11 - 14/4 drog mässan närmare
Det kändes av i samtliga montrar.
Ny mindre kamin med
inbygd klädtork!!
I Naturenergis monter fanns förutom Janne Nordbakken med
alla sina brännare också Östgöta
Bioenergi, Tommy Jansson på
plats.
Man presenterade för första
gången den nya fräna kaminen
från Thermorossi - Ecotherm
3000. Det är en mindre variant
av Ecotherm kamin men med
samma exlusiva design och funktion. Hög kvalité och roliga extra funktion som till exempel
luftfuktare och utfällbar arm för
att torka kläder på.
Kaminen kan köras med fjärrkontroll, timer, termostat eller
vanligt via startknappen. Effekt
2,5 - 7,5 kW.

Martin Timell har blivit en
äkta pelletsambassadör
energipaket med solvärme och
pellets i kombination i en BioSolpanna. Paketet klarar uppvärmning av bostadsfastigheter
och industrilokaler upp till 350
m2. I och med den kompakta
konstruktionen på Bio-Solpannan får kunden en lösning som
kräver mycket liten plats i jämförelse med andra system som har
samma typ av paket.

Ny eldstad från
Tulikivi
Tulikivi presenterade ny eldstad
i en del av sina modeller på mässan. Det är en så kallad virvelbädd som bygger på skiktad förbränningsteknik där man utnyttjar förbränningsrummets hela
volym på ett annat sätt än tidigare. De brinnande gaserna blir
kvar en längre tid i förbränningszonen och detta resulterar i en renare förbränning. Temperaturen
i eldstaden stiger inte för mycket vilket gör att man kan hålla
kväveoxiderna ( NOx ) under
kontroll på ett bra sätt.
I de nya modellerna kan förbränningsluften föras in under
eldstaden oberoende av rumsluften, vedförbränning kräver som
ni vet mycket luft och det är därför viktigt att säkra tillgången på
ersättningsluft i rummet vilket
görs genom den nya lösningen.
Sofie Samuelsson
sofie@novator.se

PellX visade sina brännare mot
häftig ny fondvägg.

Janne Nordbakken visar den
NYA brännaren Iwabo30 kW.
Förbättrad styrning ger förlängda
rengöringsintervaller.

Christina från ES Trading
presenterade sin Mollepanna i
enkel och snygg monter.
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En mycket glädjande nyhet för oss
pelletskaminfantaster var den nya
modellen från Thermorossi !
Mindre och billigare men lika fin
som tidigare.

Ovan: Zinnia Perla är en av
Tulikivis modeller med den nya
eldstaden. Vikt 1230 kg.

