SIKKER ENERGI HVER DAG

METROCOMPACT 12
træpillefyr
METROCOMPACT 12 har en effekt, der automatisk tilpasses mellem 3-12 kW. Det er en stor fordel, da det
betyder, at METROCOMPACT 12 kun bruger lige præcis
den mængde træpiller, der er nødvendig. Det gør METROCOMPACT 12 til et af de mest økonomiske pillefyr på
markedet.
METROCOMPACT 12 giver en stabil og god varme i hele
huset, er let at bruge og er selvrensende – hvilket letter
både vedligeholdelse og service. Der er nem adgang til
el-tilslutninger. Oven i købet er pillefyret CO2-neutralt og
giver store besparelser på varmeregningen i sammenligning med fx oliefyr.
METROCOMPACT 12 er grundigt isoleret med mineraluld, som mindsker varmetabet. Rengøringen er let på
grund af det stående konvektionssystem, den automatiske rensning og den veldimensionerede askeskuffe.
Desuden er der automatisk tænd og sluk.
• Automatisk optænding
• Fuldt modulerende mellem 3-12 kW og t ilpasser
sig dermed husets varmebehov automatisk
• Side-by-side-konstruktion, der gør det let at
fylde piller på
• Selvrensende pillebrænder sørger for ren og
effektiv forbrænding
• Selvrensende
konvektionsdel holder
kedlen ren og sikrer en
optimal virkningsgrad
• Klasse 5-testet for
effektivitet og
emissionsniveauer
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Tilbehør og ekstraudstyr
• Sug/træk-blæser (anbefalet)

En sug/træk-blæser er en fornuftig investering til pille
fyret. Det øger forbrændingseffektiviteten og er med til
at reducere forbruget af træpiller.

• Ilt-styring

Sikrer korrekt og præcis forbrænding af træpillerne.

• Vejrkompensering

Tilpasser automatisk fyrets drift efter vejrforholdene.
Vejrkompenseringsmodulet består af en udendørs temperaturføler samt en ESBE-ventil, der regulerer frem
løbstemperaturen til husets varmesystem – en simpel
måde at undgå, at pillefyret bruger alt for meget brændsel på varme dage.

• Varmtvandsprioritering

Varmtvandsprioritering er en styringsfunktion, der
består af en cirkulationspumpe og en kontraventil.
Varmtvandsprioritering giver en ensartet høj temperatur
på det varme vand.

• Internetmodul

Tillader fjernovervågning og fjernkontrol af pillefyret –
en stor fordel for både husejeren og serviceinstallatøren.

• SOLAR-styring

Til styring af solvarmeanlæg, så både pillefyr og solfangere kan levere varmen til huset.

• Buffertankstyring

Giver mulighed for at kunne kontrollere temperaturen i en
akkumuleringstank eller buffertank helt præcist.

Symbol

Mål i mm

A

1174

B

919

C

450

D

950

E

120

F

81

G

1231

H

1023

I

344

J

54

K

90

L

270

TILSLUTNING
1

RG 1”

2

RG 1”

3

RG 1/2”

4

130 mm røg afgang

Tekniske data – METROCOMPACT 12 m/200 liters magasin
Strøm

Sikring

Ydelse

Max.
kedeltryk

Vandkapacitet

Virkningsgrad

Vægt u.
magasin

Energiklasse

VVS-nr.

METRO-nr.

230V

10A

3-12 kW

2,5 bar

70 liter

90-92 %

185 kg

A+

308462212

180000014

Forhandler:

200 liters magasin til METROCOMPACT 12
Kapacitet

200 liter

Vægt med snegl

65 kg

H x B x D mm

1200 x 450 x 950

Produkt

VVS-nr.

METRO-nr.

METROCOMPACT 12 m/300 liters magasin 308462312 180000015
METROCOMPACT 12 m/500 liters magasin 308462512 180000016
00:523-1707

