Nyheter

Pelletsbrännare i nya
kläder hos Baxi

EcoNom nyutvecklad panna från
Sahlins EcoTec

E

n ny egenutvecklad panna från Sahlins visades upp på
Nordbyggmässan, liten smidig produkt som marknaden
väntat på.
Rekommenderade uraskningsintervaller med EcoNompannan är efter ca: 500 drifttimmar. Med andra
ord behöver den inte askas ur mer än
cirka 4 gånger per år!!
EcoNom är en ny typ av pelletspanna som är avsedd för eldning med
6-8 m pellets. Den har en rörlig roster och ett högt smalt förbränningsrum. Den är utvecklad i Sverige och
testad av SP.
Pannan med tillhörande matningssystem är under drift helt automatiserad och styrs via pannans inbyggda drifttermostat.
Effektområde 12 och 16 kW.

E

urofire pelletsbrännare har flyttat över till Baxi AB som
gjort ett designlyft på produkten och utvecklat en PLCstyrning som gör produkten lättare att installera och justera efter kundens behov. Brännaren är labratorietestad i Baxis pannor med goda resultat
och är även P-märkt.
Klarar 14 dagars drift
utan tillsyn. Finns i två
modeller 20 kW och för
större fastigheter upp till
300 kW. Säljs separat eller i helhetssytem med
brännare, panna, förråd
och skruvar. Cirkapris
för brännaren till kund
kommer att bli 17.900:inklusive 1,7m skruv.

Pelletskaminer hos
Naturenergi

Scand-Pellet lanserar
Windhager pelletspanna

I

2 x nyhet hos Värmebaronen

T

34

ill hösten släpps två nya pannor hos Värmebaronen, en helt
ny vedpanna; Vedolux 37 med sugande fläkt och omvänd
förbränning. Biomax - allbränslepannan
som kan eldas med ved
för att sedan smidigt gå
över till pelletseldning
om man har valt att
komplettera pannan
med Viking Biobrännaren, om du mot förmodan har glömt att
fylla på pelletsförrådet
så går pannan direkt
över till el. Smart!

N
Iwabo Bionova

ntergrerad pelletspanna från österrikiska Windhager Zen
tralheizung finns nu hos Scand-Pellet i Kalmar. Pannan vi
sades upp på Nordbygg och rönte stort intresse bland besökarna.
Pannan har helautomatisk tändning via integrerad
varmluftsfläk, modulerande
styrning reglerar automatiskt att värmebehovet uppfylls. Pannan har även en automatisk uraskningsfunktion som ger långa rengöringsintervaller.
Finns i storlekar mellan 5
och 26 kW.Går även att
kombinera med utrustning
för solvärme och ved vid behov. Sex års trygghetsförsäkring.

u finns det pelletskaminer även hos Naturenergi.
Flera nya modeller visas på hemsidan www.naturenergi.se. Modellen Iwabo Bionova kan ni se på
bild nedan.
Korta tekniska data: termostatstyrd med elktronisk tändning, fjärrkontroll och timerfunktion. Finns att få i ett flertal färger bland annat grafit,
röd, blå, off white.
Kaminen har justerbara ben
vilket gör att den med enkelhet
klarar av ojämna ytor.
Cirkapris till kund 22.800:. Finns hos alla Naturenergis
återförsäljare från april månad.

2 x nyhet hos
Viessmann

V

itolig 300 är släppt på den
svenska
marknaden.
Viessmann som har stor
erfarenhet av värmebranschen väljer nu att satsa på en småskalig pelletsprodukt med samma höga kvalité som övriga produkter i sortimentet. Pannan är ett integrerat
system med 150 l förråd. Effekt 515 kW eller 8-26 kW. Man lanserar även en ny vedpanna i två modeller under namnen Vitolig 200
och Vitolig 100
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