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Skötselfritt pelletsvärmesystem från Janﬁre

V

ärldens första skötselfria pelletsvärmesystem” utlovar företaget
på sin hemsida.
Med Janﬁre NH komfortpaket fyller du på pellets två gånger per
år och ägnar pelletseldningen 0 timmars skötsel om året. Fungerar
lika bra på landet som i stan. Janﬁre pelletspanna har ett stort utrymme för aska som gör att du inte behöver tömma pannan på aska
mer än två gånger per år i normalvillan. Den invändiga sotningen
av pannan sköts genom att du då och då drar i en spak som sitter
utanpå pannan. Inget lortigt sotande alltså.
Panna och brännare eller Janﬁre Integral (komplett enhet) är
utvecklade att fungera i perfekt förbränningsmässig balans varför
energiutbytet blir mycket högt, jämfört med att sätta pelletsbrännare på en gammal panna.
Pelletstanken PelliStoreTM PCS är en egen produkt som är
utvecklad för automatik och komfort i pelletsförvaringen. Placeras
oftast där oljetanken stått men alternativa placeringar är möjliga,
till exempel utomhus med påbyggt tak och inbyggnad.

Glatt Janﬁregäng på visning. Foto: Lennart Ljungblom

NIBE Brasvärme lanserar en ny kamin – Contura 480

C

dukter och marknadens bredaste sortiment under egna varumärken
som Contura, Handöl, Cronspien, Roslagsspisen samt skorstenssystemet Premodul. NIBE representerar även danska Morsø.

Ny integrerad pelletspanna

Thermia Värme säljs till Danfoss

M

ollepannan AB presenterade på Elmia Wood sin nya pelletspanna; Molle-Pelle med EP-brännaren. Integrerat system
med eﬀekt 18 kW som är miljögokänd och CE-märkt.
Enligt uppgift är pannan lättskött och kan öppnas utan att pelletsbrännaren monteras bort. Patenterade turbulatorer tar tillvara
värme på bästa sätt.

Contura 480

ontura 480 är en modernt skuren täljstenskamin med mjuk och
elegant formgivning. – Vi har skapat en modern täljstenskamin
för det moderna hemmet. Särskild vikt har lagts vid proportioner
och formgivning av detaljer på kaminen. Resultatet är vi mycket
nöjda med, säger projektledare Jonas Andersson.
Contura 480 är utrustad med samma välbeprövade och uppskattade brännkammare som övriga kaminer i Contura 400-serien. Det
betyder exempelvis att elden alltid är synlig från tre håll tack vare
de väl tilltagna sidoglasen. Kaminen är också P-märkt.
Täljstenen, som Contura 480 är klädd med, har goda värmelagrande egenskaper. Utöver detta har Contura 480 ett extra värmemagasin av olivinsten, vilket ger skön värme långt efter det att
elden brunnit ut. Försäljningen av Contura 480 beräknas komma
igång hösten 2005.
NIBE Brasvärme är marknadsledande i Sverige på brasvärmepro-

D

anfoss i Danmark förvärvar Thermia Värme AB med 230
medarbetare i Arvika. Verksamheten drivs vidare som en
självständig enhet inom Danfoss Heating Division och kommer
att utgöra ett kompetenscenter för Danfoss. Mats Bergsjö fortsättter
som VD. Thermias ﬁnska verksamhet, som tillverkar pelletssystem
och ved- och kombinationspannor ingår inte i försäljningen.
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