Glöm problem med tändstickor, tändvätska, fuktiga
lakan och immiga fönster. Wallas kaminen håller
fönstren klara och sängarna torra. Med en Wallas på
plats i stugan är fukt inte ett problem längre. Installationen är enkel och den kan inte vara enklare
eller säkrare att använda. Njut av fördelarna med att
komma fram till en varm stuga! Wallas dieselkamin
är en helautomatisk värmekamin som kan anslutas
till skorstenen eller direkt genom ytterväggen.

PRODUKTBLAD

• Producerar torr värme
• Fjärrstyrning - så du alltid kommer till en varm
stuga. (finns som tillbehör)
• Mycket låg strömförbrukning
• Säker att använda
• Låga driftskostnader

Bränsle
Bränsleförbrukning
Dimensioner
Driftsspänning
Effektreglering
Mått
Rekommenderad
värmeyta
Startas
Strömförbrukning
Värmeeffekt
Vikt

Diesel / fotogen
0,16-0,4 ltr/timme, 3,8-9,6 ltr/dygn
730 x 480 x 310 mm
12 volt eller batteripaket med 230 volt laddare
Steglöst med regleringsratt och automatiskt med rumsterostat
Höjd golv till centrum rökrör 255 mm (på sockel + 280 mm)
ca 60-90 m²
Manuellt eller med fjärrstart
0,2-0,4 A = 4,8-9,6 Ah/dygn
1600-4000 Watt
25 kg

(a) Leverantörens information
Wallas-Marin Oy, Kärrykatu 4, 20750 Kaarina, Finland
(b) Enhet
Wallas-Marin 40CC
(c) Energieffektivitetsklass
A klassad utan fjärrstyrning.
A+ klassad med fjärrstyrning.
(d) Den direkta värmeffekten
2,7Kw
(e) Den indirekta värmeffekten
0 kw
(f) Energieffektivitetsindexet,
EEI:103,4 utan fjärrstyrning
EEI:107,4 med fjärrstyrning
(g) Den användbara energieffektiviteten vid nominell värmeffekt,
75,6
och vid minsta belastning om tillämpligt,
87,5
(h) Några särskilda försiktighetsåtgärder;
Läs installationshandboken för enheten.
Rekommenderad bränsle = HVO-baserad diesel.
Detta produktblad täcker: Wallas 40CC

Glöm problem med tändstickor, tändvätska, fuktiga
lakan och immiga fönster. Wallas kaminen håller
fönstren klara och sängarna torra. Med en Wallas på
plats i stugan är fukt inte ett problem längre. Installationen är enkel och den kan inte vara enklare
eller säkrare att använda. Njut av fördelarna med att
komma fram till en varm stuga! Wallas dieselkamin
är en helautomatisk värmekamin som kan anslutas
till skorstenen eller direkt genom ytterväggen.

PRODUKTBLAD

• Producerar torr värme
• Fjärrstyrning - så du alltid kommer till en varm
stuga. (finns som tillbehör)
• Mycket låg strömförbrukning
• Säker att använda
• Låga driftskostnader

Bränsle
Bränsleförbrukning
Dimensioner
Driftsspänning
Effektreglering
Mått
Rekommenderad
värmeyta
Startas
Strömförbrukning
Värmeeffekt
Vikt

Diesel / fotogen
0,09-0,26 ltr/timme, 2,2-6,2 ltr/dygn
730 x 360 x 270 mm
12 volt eller batteripaket med 230 volt laddare
Steglöst med regleringsratt och automatiskt med rumsterostat
Höjd golv till centrum rökrör 275 mm (på sockel + 280 mm)
ca 40-60 m²
Manuellt eller med fjärrstart
0,2-0,4 A = 4,8-9,6 Ah/dygn
900-2600 Watt
18,5 kg

(a) Leverantörens information
Wallas-Marin Oy, Kärrykatu 4, 20750 Kaarina, Finland
(b) Enhet
Wallas-Marin 26CC
(c) Energieffektivitetsklass
A+ klassad utan fjärrstyrning.
A+ klassad med fjärrstyrning.
(d) Den direkta värmeffekten
2,0Kw
(e) Den indirekta värmeffekten
0 kw
(f) Energieffektivitetsindexet,
EEI:117,0 utan fjärrstyrning
EEI:121,0 med fjärrstyrning
(g) Den användbara energieffektiviteten vid nominell värmeffekt,
85,1
och vid minsta belastning om tillämpligt,
92,7
(h) Några särskilda försiktighetsåtgärder;
Läs installationshandboken för enheten.
Rekommenderad bränsle = HVO-baserad diesel.
Detta produktblad täcker: Wallas 26CC

