Biomax Green Power 1200/1700
Dansk udviklet
Wifi, styring via app
Effekt 3,4/4,2 - 12,8/15,6 kW
Virkningsgrad på 95,5%
Automatisk askeudtræk og selvrens
Effektiv og billig i drift

Pladsbesparende design
Universal magasin højre/venstre
model
Let at montere, strømdelen kræver
blot 230V
Klassificering DS/EN 303-5 klasse 5

BioMax Green Power 1200/1700GP Pillefyr med magasin

Driftsikkert, pladsbesparende og effektivt pillefyr/stokerfyr med mulighed for Wi-Fi styring. BioMax green power 1700GP
pillefyr har et af de mest driftsikre pillebrændere. Det skyldes helt og holdent det store udviklingsarbejde, der ligger bag.
Gå altid efter den bedste brændværdi på træpiller – på den måde får du mest ud af fyret.
BioMax green power 1200/1700GP er et af de mest effektive træpillefyr på markedet
Garanti for et ensartet og gennemtestet produkt, der kræver et minimum af service. Selvrensende i røgkanal og på herden
samt Automatisk askeudtræk for maximal driftsikkerhed og minimal veligehold. Styringen er modulerende i 100 trin. Det
vil sige, at den hele tiden forsøger at køre med den effekt, som forbruges. Derved undgår du de mange start og stop, som
giver et unødvendigt høj pilleforbrug. Med Wi-Fi aktiveret har du mulighed for at styre dit pillefyr fra en ekstern enhed
som mobil eller tablet.

BioMax green power 1200/1700GP pillefyr kan køre på både 6mm og 8mm træpiller, med en max længde på 30mm.
Det anbefales at installere en trækstabilisator, for at opnå den bedste mulige forudsætning for en god forbrænding
BioMax pillefyr er godkendt ved Dansk Teknologisk Institut efter norm DS/EN 303-5 klasse 5.
CE A-virkningsgrad A-Miljø
BioMax 1200/1700GP står på Teknologisk instituts positivliste over kedler, der er godkendt til installation efter 1/1-

Magasin kan monteres på højre eller venstre side
Højde magasin

410 mm

Dybde magasin

850 mm

Indhold magasin

ca 160 kg

Højde kedel

1180 mm

Dybde kedel
Røgafgang højde
Røgafgang størrelse
Rørtilslutning

Askesuger

303955550

Eltænder

303020070

Fotosensor

303201102

Røgføler

303005230

Monteringssæt

303004900

1330 mm

Bredde magasin

Bredde kedel 1200/1700

Tilbehør:

JA

520/570 mm
650 mm
1010 mm
Ø105/110 mm
3/4”

