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Varmluftspanna 70-1280kW 

Varmluftspanna för eldning med biobränsle såsom pellets och flis. 

Speciellt framtagen för att värma växthus, spannmålstorkar, industrier, byggarbetsplatser eller 

andra lokaler med stora öppna ytor. 

Varmluftspannan levereras som en komplett färdig enhet med integrerad brännare och styr-

ning och mellanförråd på 1m3. Mellanförrådet kan förses med nivågivare och fylls därefter 

automtiskt ifrån ett större förråd. 

Pannan har en undermatad förbränningskopp med frekvensstyrda förbränningsfläktar. Pann-

fläkten styrs via termostat och är även den frekvensstyrd. Pannan tänds manuellt och går ner 

på underhållsfyr.  

Till pannan finns det som tillval askskruvar som minskar underhållsbehovet. Det finns även 

rökgasfläkt med cyklon för stoftavskiljning och stabilare förbränning. 
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Teknisk Data  70kW 140kW 240kW 350kW 580kW 720kW 1100kW 1280kW 

Nominell effekt  kW 70 140 240 350 580 720 1100 1280 

Luftflöde  M3/h 6000 11000 18000 21000 32000 40000 Förfrågan Förfrågan 

Längd cm 190 270 370 440 500 450 560 560 

Bredd cm 95 100 115 115 150 330 390 390 

Höjd cm 111 182 215 222 250 250 265 265 

Vikt kg 350 580 850 1140 2300 2900 4400 5800 

Utblås Ø mm mm 400 500 550 650 800 950 förfrågan förfrågan 

Skorstensansl. Ø Mm 150 180 250 300 400 500 600 600 

Varmluftspanna 70-1280kW 

Funktionsbeskrivning 

Förbränning 

 Pannan har en integrerad undermatad brännare i form av en kopp . Förbränningskammaren och värmeväxlaren är helt gjort av rostfritt stål.   

Lufttillförseln sker genom varvtalstyrda fläktar. Pannan är även utrustad med en varvtalstyrd rökgasfläkt som garanterar att rätt undertryck bibe-

hålls i förbränningskammaren. 

Bränslematning  

Pannan har två skruvar en som förser pannan med bränsle och en ifrån mellanförrådet. Pannan har ett 1m3 mellanförråd med omrörare som 

standard. Detta mellanförråd matas med fördel ifrån ett större flisförråd eller pelletssilo. Styrningen är förberedd med ingång för nivågivare. Skru-

varna har automatisk reversering. 

Säkerhet, 

 Säkerheten är genomtänkt och består av ett fallschakt. Mekaniskt överhettningsskydd på pannskruven som utlöser vattensprinkler. Maxtermostat 

på inmatningsrör. Och överhettningstermostat på pannkroppen. Max termostat för hög rökgastemperatur.  

Styrning 

 Alla funktioner och övervakning  styrs via en kontrollenheten med en tydlig touchpanel (tillval). Pannan styrs mot för instäl ld inblåstemperatur och 

rumstermostat. Pannan går ner i underhållsfyr vid inget värmebehov. Pannan tänds och släcks manuellt. Bränsle matning sker automatiskt. Alla 

motorer är frekvensstyrda vilket möjliggör en mycket precis inställning av förbrännings processen  

Rengöring 

 Pannan har stora luckor för rengöring av tuber och förbränningskammare. Som till val finns det askurmatning ifrån brännkammaren. 


