Træ

LogWIN Premium
Brænde kedel i høj kvalitet

myComfort
Kontrol app

½ m træ , Gasogen kedel
Kedel ydelse: 13 to 50 kW

Heat
with
Vision

I mere end 90 år har vi holdt mange familers huse
varme , overalt i Europa, igennem årtier af erfaring
er blevet eksperter i at producere miljøvenlige opvarmnings
systemer. Vi levere tillidsfuld komfort , både idag og
imorgen og frem i tiden.Med vores over 500 millioner drift
timer , er vi istand til at udvikle miljøvenlige produkter med
meget lavt co2 udslip. Viden er grundlaget for co2 venlige
produkter. Kunder kan modtge skræddersyet løsninger ,
som giver dem et produkt der præcis opfylder deres behov
for varme , i mange år frem i tiden.

Vi producerer vores kvalitet kedler i Seekirchen am
Wallersee , en lille by nær Salzburg , Østrig. Vores
innovative produkt imponere ikke kun kunderne men i høj
grad test institutterne som jævnligt dokumentere vores
standarter. Alle Windhager produkter overgår alle
Europæriske krav.
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Tekniske data

Sikker
Bekvemt
og effektiv
Opvarm dit
hjem med Træ
Ingen anden gasogen brændekedel kan opvarme dit
hjem mere bekvemt end LogWIN Premium . Denne
innovative brændekedel er yderst robust og
slidstærk , som yderligere sikkerhed , sælges denne
brændekedel med Windhagers fuld garanti ordning
( 10 År's garanti ) som dækker alle slid komponenter
i brændkammeret.

LogWIN Premium er udviklet specielt til at brænde
med 1/2 meter stykker , den brænder effektivt og
skåner miljøet meget. Takket være vores fuld
automatiske optændings system , skal du ikke længere
have besvær med at tænde brændet, det eneste du skal
er at trykke en knap når du har lagt brændet ind ,
herefter kan du nyde komforten ved et Windhager
produkt.

• Extremt stort fylde kammer

Slidstærk og tillidsfuld - Garanteret
Det er ikke muligt at ødelægge en LogWIN Premium
modsat normale gasogen kedler , kedlens kammer er
lavet af rustfrit materiale. Dette gør at den ikke
påvirkes af syre udslip fra træet , LogWIN vil heller
ikke kunne ruste .Det patenterede forbrændings
kammer er ekstremt robust , selv store temperatur
udsving ødelgger ikke kedlen , ej heller ikke hvis man
er hård når man fyller kammeret. Derfor giver vi 5 år's
100% garanti på LogWIN , brændkammeret gives der
10 år's garanti.

• Opfyldninger under 100 gange om året

ved normalt forbrug
• Forbrændings kammer er
ikke en slid del

Bekvemheden har ingen konkurenter
Ingen anden gasogen brænde kedel skåner miljøet så
meget som LogWIN Premium. Det har det største fylde
kammer i dens klasse, og kræver mindre end 100
fyldninger pr år. Logwin Premium vil give dig tid til alle
dine andre opgaver , o fordi fyldekammeret er ca 30 %
større end andre gasogen kedler på markedet , Den har
også dejlig stor åbning så opfyldning er en leg.

Den kompagte aske kan nemt fjernes uden
svineri på grund af den tilhørende aske skuffe.

Ren og Effektiv
LogWIN Premium bruger Windhagers forbrændingssystem ,
lambda teknologi som igennem mange år har vist sit værd , Lambda
Therm brænder træet til perfektion , LogWIN brænder med utrolig
præcision og derfor kan vi prale med at vores produkt bruger ca 50
% mindre strøm end andre produkter. LogWIN justerer konstant
sin forbrændig efter dit varme forbrug , alt sammen for at du kan få
optimalt ud af brændet og skåne miljøet og ikke mindst spare dig
for en masse penge.
LogWIN har en funktion ingen andre har, du kan lave en
stratificeret ladning , hvilket gør at du lader på en akkumulerings
tank , når du lader akkumulerings tanken , ved systemet godt at
huset ikke har mere brug for varme , så derfor skruer LogWIN selv
ned under ladning for at give dig længere intervaller imellem
fyldningerne af kammeret.

Billedet ved siden af viser den
mængde du kan fylde i logWIN
Premium , ca 64 kilo.
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LogWIN Premium 250, 300, 360 and 500
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Tilfredshed i
mindste detlje
Nævneværdige
Fordele
Du vil blive tilfreds med LogWIN Premium ned til
mindste detalje , hvert komponent er specielt designet
med vores laser skærings teknologi. Følgende
muligheder beviser de store fordele der er ved LogWIN
Premium - høj kvalitet og maksimal overbevisning.

ent
Det store fylde kammer på LogWIN Premium ,
sparer dig rigtig meget kostbar tid , i forhold til
andre gasogen kedler på markedet. Du skal fylde
mindre end 100 gange om året , LogWIN Premium
kan tage træ stykker på 1/2 meter , du kan også
sagtens bruge mindre stykker eller briketter.

ber

• Rust - Fri
• Slidstærk
• Behagelig
• Tillidsfuld
• Økonomisk

Forbrændingskammeret på LogWIN Premium er lavet af
modstanddygtig keramisk materiale som tåler meget høje
temperaturer. Forbrændings kammer i Logwin er ikke en
sliddel , modsat andre produkter som slides.
Forbrændings kammeret er omfattet af garantien.

iciently
Med lambda styring system , brænder LogWIN
Premium utroligt effektivt og producerer næsten intet
udledning. Yderligere gør dette innovative system at
forbrændingsresterne holdes varme så systemet er klar
til næste opfyldning.

ASKE SKUFFE

RUSTFRI STÅL VÆGGE

ber

n
Med MESPLUS stratificeret bufferlade funktion , opnår du
temperaturer på 80 grader., disse sendes til buffer under konstant
kontrol. Du behøver ikke som andre forskellige ventiler osv. Med
vores stratificeret ladning skal du fylde kammeret sjældnere.

bility
De indvendige plader og hele fylle kammeret er lavet af
robust Rustfri stål , som har ekstrem lang levetid. Fylde
kammeret er også omfattet af garantien.

n
Optionen med automatisk optænding, gør at LogWIN Premium
automatisk kan tænde brændet , på et bestemt tidspunkt hver dag
eller når systemet kalder på varme. Denne unikke automatisk
optænding findes ikke på andre gasogen kedler, optænding af træ
kan nogen gange være svært men ikke med LogWIN Premium *.

REN ASKEFJERNELSE
Den store askeskuffe er med til at holde dit fyrrum rent

* konditioner betingelser

Billede af LogWIN Premium 180/185 to 300/305
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Varme med
Visioner
Kunde
Udtalelser
LogWIN Premium giver , sikker , behagelig og meget
effektiv operation.. Disse 3 tilfredse kunder løfter
sløret for deres favorit ting.

" Vi plejede at opvarme vores 300 kvm hus med fossil
brændstof , siden vi har fået installeret LogWIN
Premium , er vores udgift reduceret med 70 %
! Vi er meget glade for drift sikkerheden af brænde
kedlen.
" Sigrid & Dieter Hilmes, Georgsmarienhütte,
Germany

Billig varme & utrolig
miljø venlig
Opvarmning med brænde er økonomisk , og
hjælper os med at beskytte vores miljø.

Studier har vist , at opvarmning sparer forbrugeren
mange penge , men samtidig skåner vi miljøet rigtig
meget. Træ er et natur materiale og vil være der langt
ind i fremtiden , som en energi kilde. Nå et træ
vokser absorbere træet den co2 som udledes ved
forbrænding. Derfor er biobrændsel co2 neutralt.

"Min LogWIN Premium er ikke kun bedre

for miljøet end min gamle olie kedel , den er
også mere praktisk . Jeg skal ikke påfylde
brænde så ofte som min nabo." Josef
Eberharter, Hart im Zillertal, Austria

LOKALT

KLIMA-VENLIG
Co2 neutralt - derfor
beskytter vi klimaet.

" Jeg vil have mit varme system til at køre så lang
tid som muligt uden problemer , fylde kammeret
er omfattet garantien , det giver mig trykhed.

Træ er et natur produkt og derfor
et godt alternativ til olie og gas.

ØKONOMISK
Sammenlignet med de stadig
stigende oliepriser er træ
derimod meget stabilt på prisen.

" Oskar Zimmermann, Triengen, Switzerland
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Windhager
System
Technologi
500 (600)

To buffer med Frisk vand
modul

96

KV
SB

Plade solfanger

132

E

	LogWIN Premium	LWP 180	LWP 250	LWP 300	LWP 360	LWP 500

Kedel vægt

MESPLUS

Gasogen kedel

1771

1001)

327 (382)

solarwIN

LogwIN
Premium
½ m Træ

1654

KR

1420

KR = Retur 5/4" int. thr.
KV = fremløb 5/4" int. thr.
TV = Termisk sensor
SB = Syrventil
E = afløb

system fordeler

betjening

TV
SB

1) Dør højre, 200 mm

Ydelses område

10

117

Alle produkter kan monteres
med højre eller venstre
åbning.

alle mål i mm
accuwIN solar cascade

654 (764)

1328

Android

312 (367)
212 (267)

821

Apple iOS

654 (764)
558 (668)

1451

Kontroler dit varme system
har aldrig været nemmere
end med

Bag side

400

nemt integreres i andre systemer.

Minimum afstande , set oppe fra

1120

Kompliceret er gjort simpelt , LogWIN Premium kan

Når det drejer sig om varme, er vi en partner du kan stole
på. Alt kan tilkøbes i step og fungere enkeltvis, vi tilbyder
også komplette varmeløsninger , takket være Windhagers
system teknologi. Du kan meget nemt kombinere tingene
sammen , fordi alt nemt kan linkes sammen. Du kan
integrere sol systemer, gulvvarme , eller en anden type
varme generator. At operere dit system er barne mad, du
kan styre det om du ligger i sofaen , eller er på ferie , på
arbejde, eller hvis du ikke vil kan du bede os om at gøre
det fra nettet.
Det har aldrig før været så nemt at kontrolere dit varme
system. !

Tekniske
data

540 (650)

Lader sin nemt kombinere
med andre varme kilder

BioWIN 2

kW

13–18

13–25

13–30

24–36

24–50

Litre
kg

176
50/32

176
50/32

176
50/32

226
64/40

226
64/40

kg

580

580

580

655

655

kg

463

463

463

519

519

mm

Træ

640 x 1.020 x 1.520

695 x 1.020 x 1.520

pille kedel

Strøm forbrug uden
automatisk tænding

mm

130

130

130

150

150

W

47

53

58

60

66
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Austria
Windhager Zentralheizung GmbH
Anton-Windhager-Straße 20
A-5201 Seekirchen bei Salzburg
T. +43 (0) 6212 /23 41-0
F. +43 (0) 6212 /42 28
info@at.windhager.com
Germany
Windhager Zentralheizung GmbH
Deutzring 2
D-86405 Meitingen bei Augsburg
T. +49 (0) 82 71 / 80 56-0
F. +49 (0) 82 71 / 80 56-30
info@de.windhager.com
Switzerland
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station
T. +41 (0) 41 /469 46 90
F. +41 (0) 41 /469 46 99
info@ch.windhager.com
France
Windhager Chauffage Central
France S.A.S.
1, rue du Maire Georges Baruch
Z.A.C. Nord du Rosenmeer
F-67560 Rosheim
T. +33 (0) 3 88 81 82 17
F. +33 (0) 3 88 95 81 85
info@fr.windhager.com
Italy
Windhager Italia S.R.L.
Via Ungheresca sud
I-31010 Mareno di Piave (TV)
T. +39 04 38 /49 91 43
F. +39 04 38 /49 78 84
info@windhager.it
United Kingdom
Windhager UK Ltd
Tormarton Road
Marshfield
South Gloucestershire, SN14 8SR
T. +44 (0) 12 25 /89 22 11
info@windhager.co.uk

windhager.com
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