ExoFlame 17 S
Försprång genom kvalitet

GreenEnergy

®

17 kW - VATTENMANTLAD VEDKASSETT

Mysvärme som
värmeR hela huset!
• 14 kW till vattencirkulation
och 3 kW till mysvärme i rummet
• Bygg in den där du önskar
• Testad för högsta miljöklass
enligt BBR och EN 13229
• Rökrörsdimension som även
fungerar i enplanshus
• Mysvärmen sprids i hela huset,
inte bara där man eldar.
• Sitac godkännandebevis 0172/07
• Dragbegränsare som standard
• Dubbelglas

FLIK: 11-1104-376

Mysvärme ger
mervärme!
ExoFlame är en vattenmantlad lokaleldstad som placeras på lämpligt ställe i huset och ansluts till rökgång samt ackumulatortank,

Dubbelglas

förslagsvis ExoTank VPS.
ExoFlame kan monteras i öppna spisar eller byggas in med minaritskiva, täljsten eller lackerad plåt så att den harmoniserar med inredningen. ExoFlame ger mysvärme i rummet och en härlig upplevelse framför eldstaden. Samtidigt sprids värmen i hela huset tack
vare anslutning till en ackumulatortank. ExoFlame är ett effektivt
och lönsamt komplement till solfångare, värmepumpar, ved- och
pelletspannor med mera.

Leveransomfattning

MONTERING

Svetsad pannkropp av utvalt tryckkärlsstål. Stor lucka med kraftiga
gångjärn och låsanordning. Keramiskt glas för hög värmetålighet. I
pannkroppen finns monterad och insvetsad kylslinga enligt Fastbränslenormen.

Kassetten monteras och förankras på avsedd plats. Installeras med
lämplig yttre isolering.
Standard är rökrörsanslutning uppåt. Tag alltid råd av Skorstensfejarmästaren i kommunen i samband med montaget.
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Dimensioner:
- kassetten (bredd x höjd x djup)....................660 x 920 x 460 mm
- rökrörsanslutningens diameter........................................200 mm

Återförsäljare
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700

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
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Nominell effekt................................................................. 17 kW
Effekt till vatteninstallation................................................... 14 kW
Bränntid vid max. effekt / reducerad effekt............ ≥ 1 tim / ≥ 3 tim
Nominell verkningsgrad....................................................... 71 %
Rökgastemperatur, medel................................................. 300 °C
Avstånd till brännbart material från glasluckan.......................100 cm
Vedkassettens vikt utan vatten............................................210 kg
Vedkassettens vattenvolym..................................................... 41 l
Dragbegränsare............................................... ingår som standard
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