λέβητες Ξύλου

EasyWIN

18 KW

Λέβητασ Αεριοποίηςησ ξφλου
Η υψηλότερη τεχνολογία ςτουσ λέβητεσ βιομάζασ ςτην κατηγορία
οικιακϊν λεβθτων από τον μεγαλφτερο Αυςτριακό καταςκευαςτθ
λεβθτων βιομάζασ!













Προςιτι λφςθ λζβθτα πυρόλυςθσ ανάςτροφθσ φλόγασ υψθλισ
τεχνολογίασ και ποιότθτασ made in Austria.
Καφςθ αεριοποίθςθσ ξφλου με κεραμικό κάλαμο ανάςτροφθσ
φλόγασ, με ι χωρίσ ανεμιςτιρα ελκυςμοφ.
Κακαρι καφςθ, υψθλόσ βακμόσ απόδοςθσ (>90%).
Ελάχιςτθ υπολειπόμενθ ςτάχτθ και μεγάλα διαςτιματα ςυντιρθςθσ
Μεγάλθ πόρτα τροφοδοςίασ και κάλαμοσ γεμίςματοσ για ξφλα μζχρι
1/3μζτρου. Αςφαλι τροφοδοςία χωρίσ κάπνεσ.
Γριγορθ ζναυςθ, γριγορθ απόδοςθ.
Απλόσ ςτθν λειτουργία και φιλικόσ προσ τον χριςτθ.
Απόλυτθ φιλικότθτα προσ το περιβάλλον
Μικρό μζγεκοσ μεταφοράσ και τοποκζτθςθσ (περνάει από κάκε
πόρτα 60 εκ)
Πλιρωσ πιςτοποιθμζνοσ με CE.
Μπορεί να ςυνδυαςτεί τζλεια με άλλεσ πθγζσ ενζργειασ όπωσ
λζβθτα πετρελαίου ςε ςυνδυαςμό με δοχείο αδρανείασ

Τιμοκατάλογοσ Windhager EasyWIN
Περιγραφι
διακριτικϊν
EasyWIN

Ονομαςτικι
Απόδοςθ
(KW)

Διάμετροσ
Καμινάδασ

Διαςτάςεισ (Πλάτοσ
Χ Μικοσ Χ Υψοσ ςε
χιλιοςτά)

Κωδικόσ
Παραγγελίασ**

EasyWIN Klassik 180

18

150

680 x 920 x 1200

ΕWK 180

EasyWIN Premium 180

18

150

680 x 920 x 1200

EWP 180

ΤΥΠΟΣ

Τιμι

**: Απαραίτθτθ χριςθ δοχείου αδρανείασ

EasyWIN Klassik 180
EasyWIN Premium 180

Φυςικοφ ελκυςμοφ
Με ανεμιςτιρα αναρρόφθςθσ υποβοικθςθσ ελκυςμοφ

Ο παπών ηιμοκαηάλογορ καηαπγεί κάθε πποηγούμενο και οι ηιμέρ
μποπεί να αλλάξοςν σωπίρ να πποηγηθεί ειδοποίηζη.
Ισχύει από 1/12/11

* Οι ανωηέπω ηιμέρ επιβαπύνονηαι με ΦΠΑ
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Ανεμιςτιρασ ελκυςμοφ (Premium)
για εφκολθ και γριγορθ ζναυςθ με
ςτακερι καφςθ ακόμα και με
χαμθλό ελκυςμό.
Στιβαρόσ κάλαμοσ φόρτωςθσ μζχρι
7mm πάχουσ λαμαρίνασ.
Με ρυκμιηόμενο πρωτογενι και
δευτερογενι
αζρα
καφςθσ
ανάλογα
τα
ξφλα
μασ
(χειροκίνθτα).
Με
διάφραγμα
παράκαμψθσ
πυρόλυςθσ για εφκολο άναμμα και
τροφοδοςία
καλάμου
χωρίσ
επιςτροφζσ καπναερίων.
Με πατενταριςμζνο ςχεδιαςμό
καλάμου καφςθσ που εξαςφαλίηει
ιδανικι απόδοςθ και μεγάλθ
διάρκεια ηωισ .

Ο παπών ηιμοκαηάλογορ καηαπγεί κάθε πποηγούμενο και οι ηιμέρ
μποπεί να αλλάξοςν σωπίρ να πποηγηθεί ειδοποίηζη.
Ισχύει από 1/12/11

* Οι ανωηέπω ηιμέρ επιβαπύνονηαι με ΦΠΑ

