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 KMP PX21 - svensktillverkad pelletsbrännare 20 kW
KMP-brännaren är en svensk till ver kad pelletsbrännare med egen design
och konstruktion. Den är patenterad, P-märkt och upp fyl ler alla krav en ligt
certifi eringsregler SPCR 0028. 

Konstruktionen och materialvalet är gjort med tanke på lång livslängd och 
låga kost na der. Brännaren är tillverkad i rostfritt, syrafast och hög temp e ra-
 tur bestän digt stål. Den har inga rörliga delar. 

Effektiv förbränning
Förbränningen är eff ektiv. Brän na rens konstruktion ger en förvärmd för-
 brän nings luft och där i ge nom en hög verkningsgrad. Detta ger den bästa och 
mest ekonomiska uppvärmning man kan tänka sig. ”Förnyelsebar ekonomi”!

Elektrisk tändning är standard. Styrningen av brännaren är av se nas te tek-
 nik. Ett programmerat elek tro nik kort över va kar termostaten i pannan.  Det ta 
gör att pannan på ett så eff  ek tivt sätt som möj ligt bi be hål ler temperaturen.

Säkerhet
Brännaren är utrustad med fl era, av varandra oberoende, sä ker hets funk tio ner 
såsom: fall rör, över hett nings skydd och en över vak nings sen sor för fl amman.

Låg installationskostnad
Installationskostnaden är mycket låg. Brännaren är mycket enkel att in stal le ra 
och den framåtbrinnande principen gör att den passar i de fl esta typer av 
pannor.
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 PELLETSBRÄNNARE KMP PX21

Vid leverans ingår:
• Temperatursensor med kabel 
•  Anslutningskablage 
•  Monteringsstos 
•  Askraka

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelande
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  PX21

Art.nr     

Avgiven effekt i maxläge kW  ca 20

Avgiven effekt i halvfartsläge kW ca 10 

Eleffektförbrukning (medel under drift) W 40

Förbränningsverkningsgrad %  ca 90

Spänning  230 VAC

Vikt    kg  12

Tillbehör:
• Pelletstransportör 1,7 m
•  Pelletstransportör 2,3 m
•  Pelletsförråd PF 400

206601

1.  Brännarrör

2.  Varmluftständning

3.  Förbränningsfl äkt

4.  Anslutningskontakter

5.  Elektronisk styrning

6.  Fallrör med över hett nings skydd 
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PX21 med pelletstransportör 1,7 m 
och pelletsförråd PF 400. PF 400: 600 x 600 x 1500


