Pelletsbrännare
för villor 2004
Lagom till semestern släpper vi nu för sjätte året i rad den stora marknadsöversikten
på pelletsbrännare och integrerade system. Tekniska frågor kring produkterna hänvisas till tillverkare eller generalagent. Trevlig läsning! / Sofie
Altbergs Plåt

Eftertryck och annan publicering och återgivning, t ex på internet och dylikt förbjudes. Beställ vid behov ytterligare exemplar 08 441 70 90 (tel) 08-441 7089 (fax) Bra pris vid stora upplagor! Länkning från egen sajt till oss får göras efter tillstånd. info@novator.se

Tel: 0271-346 70
info@altbergsplat.se

BAXI
Tel: 0515-171 10
info@baxi.se

Biomatec
Tel: 0321-153 10
info@biomatec.se

Biotronic
Tel: 0612 - 71 14 70
biotronic@swipnet.se

Janfire SBS
Tel: 054-164 17
info@janfire.com

KMP Kalmar
Maskinprojekt
Tel: 020-44 28 50
info@kmp-ab.se

MBioEnergiteknik

Eurofire: Effekt 20 kW, driftsäker och bränslesnål brännare, enkel
montering med snabbfästen, enkel konstruktion med hög driftsäkerhet. Kan styras externt tex. från en solvärmetank och tar över vid behov. Kan även leverera kompletta system med Bonus 30 plus förråd. PLC-styrningen gör det möjligt att uppgradera brännaren efterhand. Bränslekrav 6-8 mm pellets, tillsynsintervall efter ca. 1000 kg
pellets dvs 5 ggr per år i normalvilla om askutrymme finns i pannan.
Pris: 17 900:- inkl. moms 1,7m skruv ingår i leverans.
Infraheat 2000: Effekt upp till 14 kW,12 volts elsystem med
batteribackup, passar oljebrännaruttag. Manuell tändning med
underhållsfyr. Pris med 1,2 m transportör: 16 900 kr inkl.moms.
Finns en modell 25 kW - Infraheat 5000. Kan leverera komplett
system vid behov.

Bio-warm 8-35 kW. Mått utanför är 260 mm. 6-12 mm pellets. Pmärkt, elektrisk tändning, enkel konstruktion. Pris 16500:- inkl moms
och 1.5m skruvmatare. Passar i de flesta pannor, tillsyn beroende
på övriga systemet.

Janfire Flex-A 23 kW. Externt bränsleförråd. 6–12 mm pellets. Fyra
av varandra oberoende säkerhetssystem varav en sprinkler. Eltändning. Intern doseringskruv, övermatad. Årstidsanpassad effektreglering. Pris: 20 100:– inkl. moms. Uppfyller P-märkningskraven. Automatisk uraskning finns som tillbehör. Passar de flesta pannor .
Bäst totallösning erhålles med Janfire pelletspanna.
Px21: Effekt 20 kW. Svensktillverkad brännare med egen design
och konstruktion, inga rörliga delar, förvärmd förbränningsluft ger
bra verkningsgrad, eltändning som standard, ny teknik i
styrningen. Flera säkerhetssystem tex. övervakningssensor och
överhettningsskydd. Enkel att installera passar i de flesta typer av
pannor. Pris inkl. moms, skruv 1,7m: 17 500:Biona: Effekt 10-20 kW. Passar i samma hål som oljebrännaren. Inbyggd kvarn för att få ett homogenbränsle, klarar därmed eventuell
finfraktion, även spån. Självjusterande brännare som ställer in sig efter
pannan och bränslet. Övervakningslampor, självrensande, timer för
uraskning, styrsystemet ger signal då det är dags att aska ur pannan. Cirkapris inkl. styrsystem, 2 m skruv och kvarn: 21 300:-
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Tel: 0470 -67100
mbio@swipnet.se

EP brännaren: 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. CE-märkt.
EP 18 ( se bild ): Effekt upp till 18 kW, fristående förråd, eltändning,
robust konstruktion, enkel att sköta, hög driftsäkerhet. CE-märkt.
Passar i de flesta pannor. Pris: 18 750 :- inkl. moms.
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Att konvertera sitt system till pellets handlar inte bara om en pelletsbrännare.
Det är av stor vikt att brännare och panna passar ihop och att installationen
utförs på ett riktigt sätt. Du skall i slutänden ha en anläggning som fungerar
perfekt, som är lättskött och som lever upp till dina ställda krav. Med en panna
från 70-talet blir det helt enkelt inte lika bra resultat som med en modern
panna anpassad för pelletseldning. Lycka till och hör gärna av er om ni har funderingar.

Sahlins
EcoTec
Tel: 0320-20 93 40.
info@ecotec.net

Scand-Pellet
Tel: 0480-49 10 80
info@scand-pellet.se

Thermia
Värme
Tel: 0570-81300
info@thermia.se

Torsbyugnen
Tel: 0560-122 76
info@torsbyugnen.se

Träenergiteknik
Tel: 0492-100 25
kjell-ake.johnsson
@traenergi.se

Värmebaronen
Tel: 044-226320
info@varmebaronen.se

Eftertryck och annan publicering och återgivning, t ex på internet och dylikt förbjudes. Beställ vid behov ytterligare exemplar 08 441 70 90 (tel) 08-441 7089 (fax) Bra pris vid stora upplagor! Länkning från egen sajt till oss får göras efter tillstånd. info@novator.se

Tel: 0278-63 64 30
info@naturenergi.se

Iwabo Villa S1 är en liten brännare som monteras direkt på pannans
lucka. 10–20 kW. Fallschakt, termovakt, säkerhetsbrytare vid pannanslutningen. Externt förråd och skruv. 6–12 mm pellets. Termostatstyrt system med automatisk eltändning. Längre gångtider mellan rengörning. Ca pris: 15.775:– inkl. moms. Skruv 1,5 m: 3.600:inkl. moms. Har även bränsleflexibla brännare upp till 400 kW.

Har pelletsbrännare från villastorlek till större fastigheter. 7 - 300
kW. Även spannmål/pelletsbrännaren Agrotec samt planerar lansera int.system Econom för hösten 2004
EcoTec A3: Effekt:15– 25 kW.
Externt bränsleförråd, 6–12 mm pellets. Automatisk askutmatning
tillval. Mått utanför pannan 440 mm. Automatisk start och drift
mot termostat. Klarar bark och askrik pellets. Ca.pris: 15 000:–
inkl. moms. Exkl. skruvar och matningssystem. CE-märkt.
PellX : Effekt 10-20 kW. Förvärmd sekundärluft skapar en effektiv slutförbränning. Mått: 300 x 235 x 250. Externt förråd. 6-8 mm pellets,
fallrör 500 mm med temp.givare samt flamvakt. Effektiv varmluftständning, on/off microprocessstyrning. Pris: 18 500:- inkl. moms, frakt och
1,7 m skruv. Andra skruvlängder finns i sortementet. Pellsamförsäkring ingår. I sortimentet finns även en brännare PellX 50kW. Kan lev
helhetssytem, fungerar i alla pannor.

BeQuem 15: Effekt 15 -20 -25 kW. Bränslekrav: 8 mm pellets. Eltändning, termostatstyrning, drift året runt. Robust konstruktion med
vitala delar i gjutjärn för lång livslängd. Regleraut. kan kopplas till
Thermia SuperVision eller Thermia online för styrning & övervakning
via t ex internet. Undermatad förbränningsteknik. Mått utanför pannan 300 x 300 x 300 mm. Pris inkl. moms från: 15.600:BeQuem 50: Version anpassad för större villor och fastigheter.
TB Mini standard: Effekt 4–24 kW, sju effektlägen. Eltändning i kombination med sparlåga. Bredd 170 mm, D: 270 mm. Övermatad teknik, överhettningsskydd, fallschakt samt fotocell övervakning. Externt förråd. Bränslepellets 6 - 10 mm. Pris: från 15 960:- inkl. moms, elektronikbox, montageplåt och 150 cm externskruv. Finns i specialutförande för vissa CTCpannor, levererar även komplett miljögodkänt system med Roca P30.
Pelleco 2000: Effekt 15 - 20 kW. Skruvmatning, kan ta träpellets,
barkpellets och halmpellets. Automatisk uraskning, möjlighet till
batteribackup vid strömavbrott, steglös effektreglering av fläkt och
matning, enkel monterinmg passar i de flesta pannor. 8 mm pellets
rekommenderas men kan ta upp till 12 mm vid behov. Kan även
leverera kompletta system. Pris inklusive moms: 28.456:Viking Bio: Effekt 15-20 kW. Liten brännare utan rörliga delar, med
framåtriktad låga. Automatisk start och drift. Separat skruv, ingen i
brännaren. Mått utanför panna: b 216 d 296. Cirka pris 14.900:inkl moms. Skruv 3.440:-Aska och sotning när rökgastemp. stigit
50 grader. Ej automatisk uraskning, passar alla pannor med
lucköppning 130 mm. Kan även leverera kompletta system
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BWA Energy
Tel: 0173-125 20
info@roslagsbrannaren.se

GreenEnergy

Eftertryck och annan publicering och återgivning, t ex på internet och dylikt förbjudes. Beställ vid behov ytterligare exemplar 08 441 70 90 (tel) 08-441 7089 (fax) Bra pris vid stora upplagor! Länkning från egen sajt till oss får göras efter tillstånd. info@novator.se

Tel: 033-25 32 04
jorgen@greenEnergy.nu

Nymans
Försäljning
Tel: 0920-26 04 03

LT
Energiteknik
Tel: 0910-346 00
info@energiteknik.net

Pelletsbrännaren
Junsele AB
Tel: 0621-101 73

Sonnys
Maskiner
Tel:0514-10505
jorgen@sonnys.se

Swemo
Elektronik
Tel: 023-335 45
carl@swemo.nu

Tunab
Miljökonsult
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Tel:0225- 204 90
tunab@swipnet.se
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Roslagsbrännaren modell Pellbo och Pellko: Effekt 15 - 60 kW. Externt förråd och matarskruv, 6-12 mm pellets, sex säkerhetssytem
utan vatten. Start och drift automatiskt, justerbar
underhållsfyr.Pellbo har förvärmd processluft. Levereras i kompletta
självmonteringspaket. Sotning var sjunde till tjugonde dag beroende på årstid och pelletskvalité. Pris inkl. moms 15.900:- eller
18.900:GreenEnergy: Effekt 15-35 kW. Pelletsbrännare och
spannmålsbrännare. Fallrör med skruv, 6-12 mm pellets eller
spannmål, överhettningsskydd, veckotillsyn för aska och sotning.
Automatisk uraskning finns som tillval, kan leverera kompletta
system. Rekommenderar Focuspannan till spannmålsbrännaren,
till pellets så fungerar de flesta pannor på marknaden. Pris
pelletsbrännare: 14 266:- inkl. moms

Säätötuli multibrännare: Effekt 20, 40, 80 kW, flera olika modeller,
matning: skruv och behållare sprinkler och flamvakt. Bränsleoberoende dock max 40% fukthalt, manuell start och drift, panntermostat. Fungerar på olika bränslen. Pris: från 24.100:- inkl.
moms. Kan även leverera kompletta system med brännardel och
panna. Automatisk askutmatning finns till panna som tillbehör.

VETO: Effektläget ligger mellan 20 –640 kW. Kan eldas med
pellets, flis, spån, säd och briketter. Automatisk drift. Sprinkler
slussmatare, microbrytare. Kan leverera kompletta system och
även hela värmecentraler. Pris från 24 375:– inkl. moms. Bränslekrav: max 50 mm i mindre modell och upp till 75 mm i de större modellerna. Aut. askutmatning finns som tillbehör, även asklåda 350 l.
Pelletsbrännaren: Effekt upp till 20 kW. Sprinklersystem samt lufttätt bränsleförråd. Mått 720 mm utanför alt. 500 mm. 6-8 mm
pellets. Kan eldas vid strömavbrott ( red.effekt ). Bränsleförråd på
125 l. Keramik i förbränningsdelen. Pris: 13.950 inkl moms. Samma diameter på anslutningsrör som oljebrännare. Fungerar på de
flesta pannor.
Stoker: Effekt 24 - 95 kW. 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. Pris från 35 625:- inkl moms. Kan leverera komplett
system med panna.

Effekt: 15 - 200kW. Förbränning sker i keramisk brännkammare.
Modulerande effekt, bibehåller effektiviteten även på låga effekter.
Intern kraftig skruv i brännaren som drivs av växel för att undvika
driftstörningar. Sluss från externt förråd med cellmatare för att ytterligare höja säkerheten. Egenkonstruerad datalogger. Har deltagit i Konsumentverkstest.
BlueFlame: Effekt 10-200 kW. Blålågeförbränning, patentsökt
och mönsterskyddad i EU. Styrdator, eltändning med varmluftpistol. Display med visning i klartext av drifthändelser, askningsbehov, bränsleförbrukning. Säkerhet: fallschakt, temperaturvakter,
säkerhetsbrytare, brännarskruv, pulsvakt, spänningskontroll doserskruv, externt förråd. Villamodell med turbodrift, komplett med
brännare, styrning, växellådor, skruvar och 300 liters lager. Pelletskrav 8 mm. Tillsynsintervall: 400 - 500 kg. Kan även leverera
kompletta system.
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Baxi
Tel: 0515-171 10
info@baxi.se

Thermia
Telefon: 0570-813 00
info@thermia.se

Wärme
produkter
Tel: 0435-184 10

Euronom
Tel: 0480 - 221 20
info@euronom.se

Värmeprodukter
Tel: 0582 - 526 46

Viessmann
Tel: 08-750 60 20
info@viessmann.com

Scand-Pellet
Tel: 0480-49 10 80
info@scand-pellet.se

Sahlins
EcoTec

Multi-Heat: 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.
Alla modeller kan även eldas med spannmål. Pris från 51 800:inkl. moms för komplett panna. Lambdastyrning kan köpas till för
4 100:- Kan anslutas till större fristående förråd med hjälp av
tillbehör. Komplett system.
Biomatic & Biomatic+: Utan eller med pelletsbrännare. Biomatic+
med inbyggd brännare finns i tre storlekar. Komplett system med
förråd, brännare och pannan i samma enhet. Reglerautomatiken
kan kopplas till Thermia SuperVision eller Online för styrning via t.
ex. internet. Pannan har ett stående konvektionssystem som gör
att den kan bibehålla en hög verkningsgrad med några få rengöringar per år beroende. Väl tilltagen askbehållare. Effekt 8 - 20
kW. Biomatic: 26 250:- inkl.moms, Biomatic+ 40 875 inkl moms.
Passat Compact: 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 60 650:- inkl. moms

Keram P25: Kommer att lanseras inom en snar framtid.
Integrerat system med keramisk pelletsbrännardel. Ungefärligt ca pris: 40 000:-

Marina: Effekt 15 kW - 1,1 MW. Utrustad med sprinkler dubbla
bakbrandsskydd. CE-märkt. Tillverkas i Italien, lanserades 2002.
Finns i 14 olika storleksmodeller, gjuten brännarugn, Trestrokspanna - rökgaserna vandrar tre vägar i pannan innan de går ut i
rökkanalen. Villamodell lanseras inom kort, cirkapris från 50 000:komplett system.
Vitolig 300
Integrerat system. Effekt: 5-15 kW eller 8-25 kW. Förråd på 150 l,
integrerat helautomatiskt styrsystem. Automatisk uraskning,
fjärrkontroll. Möjlighet till externt förråd finns. CE-märkt och även
EN-märk ( Europatest ) är även inlämnad till Konsumentverket för
provning. Cirkapris inklusive moms: 60 000:PMX-Panna Windhager: Effekt finns i tre storlekar från 5 kW - 26
kW. Helautomatisk pelletspanna från Österrike. Pellets 6-8 mm,
sprinkler till internförråd samt vattenkylning av pannan. Tillsynsintervall var 600:e timme. Tömmning av asklåda 1-2 ggr per år. Aut.
uraskning finns, halautomatiskt bränslefyllning från externförråd
finns som tillbehör. Pris ca. 72 000:- inkl.moms
Planerar att börja marknadsföra en integrerad pelletspanna, Econom, under hösten 2004.
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