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Type Anlægsdim. Friplads Anbefalet fyrrum*
  A** B C D E F Højde



M20i/A2 2650 1160 1200 400 3120 2360 (2000)
M40i/A4 2900 1640 1600 400 3370 3240 (2000)
M80i/A8 3500 1640 1600 400 3970 3240 (2000)

Mål i mm
*  Anbefalet fyrrum er som minimum, men dog ingen krav.
**A-målet i tabellen er med 500/700 ltr. brændselsmagasin, hvis det kniber med pladsen i
    fyrrummet, kan der vælges et 300 ltr. magasin, hvorved A-målet reduceres med 570 mm.

 

Stokeranlæg til gårde, landbrug og stuehuse m.v.

Tekniske data

  M20i/A2 M40i/A4 M80i/A8
Ydelse ved træpiller (nom. v/ ca. 7% vand) kW 29 48 80
Ydelse ved skovflis  (nom. v/ ca. 25% vand) kW 24 37 64
Ydelse ved korn      (nom. v/ ca. 15% vand) kW 24 37 64
Minimum ydelse  (pausefyring)* kW 1,5 2,5 3,5
Virkningsgrad ved træpiller, nom. ydelse % 88 86 89
Virkningsgrad ved træpiller, dellast** % 89 88 86
Røgtemp. ved træpiller nom. ydelse °C 180 160 150
Brændselsmagasin volumen (stoker) Ltr. 300

500
700

300
500
700

500
700

Fyrbox volumen (kedel) Ltr. 190 290 490
Fyrbox dimension BxHxD (til håndfyring) cm 44x58x70 44x58x110 74x58x110
Hedeflade i kedel m² 3,5 5,6 9,1
Vandindhold i kedel Ltr. 170 300 350
Røgafgang mm 155 215 215
Fremløb - 1" 1½" 2"
Retur - 1" 1½" 2"



Sprinklertilslutning - ½" ½" ½"
Nødvendig røgtræk Pa 12 15 20
El- tilslutning: 3x400V+N+J – 6-10A - - - -
Effektforbrug ca. W 150 175 250
*   Vejledende minimum ydelse ved  pausefyring
** Dellast er mindre end 30% af nominel last (ydelse målt ved DTI)

 

Stokeranlæg til gårde, landbrug og stuehuse m.v.

Leveringsomfang.

Et TWINHEAT anlæg leveres komplet på 2 europaller, klar til installation.
Anlægget består af 3 hoveddele: Kedelunit, vandkølet brænderrør og brændselsmagasin.
Alle TWINHEAT stokeranlæg er som standart monteret med:

• Brændselsomrører i magasin
• Sprinklersystem mod tilbageglødning
• Brugervenlig iltstyring
• Trækregulator for håndfyring
• Røgtemperatur regulering i kedel (Bypass)
• Rensebørste og ildrager.

 
Tilbehør Combianlæg

 

Shuntventil

Shuntventilen (3-vejs) 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.



Trækstabilisator

Det kan være svært at vurdere på forhånd, hvordan trækket i en given
skorsten vil være.
I blæsevejr vil trækket i skorstenen ofte øges, hvilket kan være årsag
til øget brændsels-forbrug og/eller driftsforstyrrelser.

En trækstabilisator er en balanceklap der åbner ved for højt træk i
skorstenen, så undertrykket i kedlen forbliver stabilt.
Trækstabilisatoren skal indstilles til det foreskrevne træk.
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Fyldeautomatik

Brændselsmagasinet på TWINHEAT anlægget kan
monteres/eftermonters med fuldautomatisk fyldesystem.



Systemet består af et spjæld, der monteres i påfyldningslågen,
niveaufølere, der monteres i brændselsmagasinet samt en PLC-styring.
Når føleren i magasinet "kalder" på brændsel, åbner spjældet, og
sneglen starter fyldningen. Når magasinet er fyldt, stopper sneglen og
spjældet lukker igen.

,Systemet anvendes ofte på større anlæg, hvor man ellers ville være
nødt til at fylde brændsels-magasinet manuelt hver dag.
 

 


