
FORHANDLER:

Nørrevangen 7 · DK-9631 Gedsted · Denmark
Telefon +45 9864 5222
Telefax +45 9864 5244

MÅL
Anlægsdimension Friplads

L

140

B

75

F

40

F1

70

F2

20

Anbefalet fyrrum* 

L1

185

B1

165

Højde

(180)

Mål i [cm]
*Anbefalet fyrrum er som minimum.

LEVERINGSOMFANG
Et Twin Heat Compact fyr leveres komplet på en europalle, klar til installation. 
Fyret består af 1 hovedunit, som er opbygget af kedelunit, brænderrør og brændselsmagasin.
Twin Heat Compact Cpi 12 er som standard monteret med: sprinklersystem mod tilbageglødning, brugervenlig iltstyring,
røgtemperatur regulering i kedel (Bypass), rensebørste og ildrager. 
Ekstraudstyr: Kedelshunt og cirkulationspumpe.

Der kan yderligere rekvireres målskitse, prisliste og økonomiberegninger ved
din VVS installatør, eller ved Twin Heat.

Ret til ændringer forbeholdes (januar 2006)

TR
YK

 &
LA

YO
U

T:
 G

R
A

FI
SK

D
ES

IG
N

· F
ar

sø
 · 

IS
O

14
00

1

R

TEKNISKE DATA 

Ydelse ved træpiller* (nom.)
Ydelse ved skovflis (nom.)
Ydelse ved korn (nom.)
Minimum ydelse ca. (pausefyring)**
Virkningsgrad ved nom. ydelse - træpiller
Virkningsgrad ved dellast*** - træpiller
Røgtemp. ved træpiller nom. ydelse

Brændselsmagasin rumfang (stoker)
Hedeflade i kedel
Vandindhold i kedel
Totalvægt anlæg

Røgafgang
Fremløb
Retur
Sprinklertilslutning
Nødvendig røgtræk
El- tilslutning: 3x400V+N+J – 10A
Effektforbrug ca.

C

1000

1200

1500

kW
kW
kW
kW
%
%
°C

Ltr.
m2

Ltr.
Kg

mm
-
-
-

Pa
-

W

12
10
11
0,5
90
85
150

350
1,8
75
465

Ø133
3/4”
3/4”
1/2”
8-10

150
* Vandindhold ca.: træpiller 7% • skovflis 25% • korn 15%
** Vejledende minimum ydelse ved  pausefyring
*** Dellast er ca. 25% af nominel last (ydelse målt ved DTI)

Fyrrum set fra oven

Det professionelle danske
fyringsanlæg til biobrændsel

- hvor miljøvenlig forbrænding
og kvalitet er sat i højsædet!

Compact Stoker



TTWWIINNHEAT er en virksomhed der udeluk-
kende udvikler og producerer fyringsanlæg
og fuldautomatiske silosystemer til private
og industri. 
Fabrikken ligger i Gedsted mellem Viborg og
Løgstør.

KVALITET

Alle TTWWIINNHEAT fyr er udført i en høj
kvalitet, med et flot finish. Alle overflader er
pulverlakerede og derfor meget slidstærke.
Fyrboxen i kedlen er udført i 6 mm kedel-
plade. Brændselsmagasinet er udført i 3
mm. stålplade. Den kraftige stokersnegl har
en diameter på 90 mm.
Cpi 12 er afprøvet og typegodkendt af
»Dansk Teknologisk Institut« i henhold til
europæisk standart DS/EN 303-5.
Fyret er afprøvet og godkendt på brændsels-
typerne, træpiller, korn og skovflis.

BRÆNDSELSMULIGHEDER

TTWWIINNHEAT anlæg er bygget til automatisk
fyring med ”fast” brændsel d.v.s. træpiller,
skovflis, maskinflis, korn, savsmuld, raps
m.m. Det er stort set kun fantasien der
sætter grænser. TTWWIINNHEAT kunder kan
derfor altid gøre brug af det brændsel som
er mest fordelagtig. 
Samtidig er TTWWIINNHEAT kunder uafhængig
af forsyningsproblemer på de enkelte
brændselstyper.

SIKKERHEDSUDSTYR

Alle TTWWIINNHEAT fyr er som standard
monteret med sprinklersystem og ”trykrør”,
der modvirker gasophobning i brændsels-
magasinet. 
Sprinklersystemet kan blive aktiveret ved
f.eks. strømsvigt. Efter aktivering lukkes der
automatisk hurtigt for vandet igen, så ”over-
svømmelse” undgås. 
Påfyldningslågen er monteret med en
sikkerhedskontakt, der stopper fyret hvis
den åbnes, mens det er i drift. Fyret stopper
automatisk, hvis det løber tør for brændsel.

ILTSTYRING

Styringens formål er at optimere forholdet
mellem luft og brændsel, samt at regulere
fyrets ydelse trinløst efter varmeforbruget.
Dette sikrer, at fyret altid kører så optimalt
som muligt uanset brændselskvalitet og
varmeforbruget.
Mange fyr med traditionelle styringer må
ofte skifte mellem drift og pause, med
energitab til følge. Med den nye styring er
kedlen i vedvarende drift ved ydelser fra
20% af fuld last, hermed opnås der en bed-
re og mere økonomisk  forbrænding, fordi
pauseperioderne undgås (modulerende drift).
Styringen har stort display med visning af
temperatur, kedelydelse, iltindhold i røgen
og drifttilstand. Styringen er forprogramme-
ret til træpiller, korn og flis. Der er samtidig
mulighed for at lave faste programmer, hvor
man selv kan tilpasse alle relevante para-
metre. Ved alarm beskrives fejlen i displayet. 
Styringen er en af de mest brugervenlige på
markedet i dag.

FORBRÆNDINGSPRINCIP

En høj virkningsgrad opnås ikke alene ved en
optimal forbrænding. Varmen skal tages ud
af røggasserne.
Det har TTWWIINNHEAT løst med en kedel-
konstruktion, hvor der er vendeflamme i fyr-
boxen og 2 røgslag i røgkøleren. Dette giver
en optimal varmeoverførsel til vandet i
kedlen, og dermed en relativ lav røg-
temperatur til skorstenen. 
Denne konstruktion medvirker samtidig til
den meget lave forureningsbelastning af
omgivelserne, idet resterne fra
forbrændingen ender det rigtige sted, nemlig
i fyrboxen og ikke i luften. 

Den specielle forbrændingsteknik er opdelt i
3 faser: forgasning, forbrænding og efter-
forbrænding. Den forvarmede luftstrøm
blæses ind i hele forbrændingsrørets
omkreds vinkelret på gasstrømmen. Dette er
medvirkende til de høje virkningsgrader.

BYPASS-SYSTEM

Nyere fyr i dag er ofte så effektive, at røgen
køles helt ned til 130-150°C ved fuld ydelse.
Dette kan bevirke at røgen bliver for lav ved
mindre varmeforbrug, typisk om sommeren.
Cpi 12 er konstrueret med et spjæld i kedlen
(bypass), som gør det muligt at tilpasse røg-
temperaturen til årstiden.

KEDEL SHUNT

Cpi12 kan bestilles med komplet kedelshunt-
sæt, der indeholder 3-vejs blandeventil med
føler, fittings, termometre samt c-pumpe for
cirkulation af radiatorvandet.

3-vejs ventilen sikrer at radiatorvandet, der
løber tilbage til kedlen, altid blandes op til
60-70°C, for dermed at forhindre tæring i
kedlen forårsaget af kondensering.

INSTALLATION

Ved installationen af Cpi 12 kan der frit
vælges mellem ”åben” ekspansion, og
lukket trykekspansion, hvilket minimerer
omkostningerne til rørføringen.
Cpi 12 stiller minimale krav til skorstenen,
den kan derfor tilsluttes næsten alle
bestående standardskorstene. 

TTWWIINNHEAT anbefaler dog en velisoleret
skorsten med en indvendig lysning på 
Ø 133 og en højde, der er tilpasset 
bygninger og omgivelser. 
Samtidig anbefales det at Cpi 12 installeres
med trækstabilisator, for at optimere brænd-
selsøkonomi og driftsikkerhed.

Forhør din lokale VVS installatør vedrørende
installation og skorsten, netop i dit tilfælde.

Twin Heat dansk produceret
og udviklet gennem mere end 25 år

ILTSTYRING

Forindstillet til træpiller, flis og korn.

BRÆNDER

Med udskiftelig foring i rustfri stål. BRÆNDSELSOMRØRER 

Tilkobles ved flis og lignende.

BRÆNDSELSOMRØRER 

Tilkobles ved flis og lignende.
SPRINKLERSYSTEM 

Med tryktank og mekanisk ventil.


