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Tekniske Data

Passat Energi A/S
Har 30 års erfaring med installation og produktion af biobrændselskedler. Som 

en af de få på markedet kan vi i dag tilbyde totale kompakte leverancer som 

 lever op til de højeste standarder i Europa. 

Spar på varmeregningen
Når man fyrer med biobrændsel, vil du normalt få en væsentlig besparelse på din 

varmeudgift. Besparelsen vil være individuel; men en besparelse på 40-60% vil 

oftest forekomme, ligesom tilbagebetalingstider på 2-4 år afhængig af, varme-

forbruget og investeringen.

• Træpiller

• Flis

• Korn

• Div. Granulater

• Aut. påfyldning

• Aut. Askeudtag

• 83 - 185 kw

 C6-500 83 65 500 x x x

 C6-1000 83 65 1000 x x x

 C8-500 103 85 500 x x x

 C8-1000 103 85 1000 x x x

 C11-600 130 111 600 x x x

 C11-1000 130 111 1000 x x x

 C16-600 185 158 600 x x x

 C16-1000 185 158 1000 x x x

	 Magasin	Model	 500	 1000	 500	 1000	 600	 1000	 600	 1000

	 H:	Højde	total	 1850	 2050	 1850	 2050	 1860	 2110	 1930	 2110

	 Højde	tillæg	for	cellesluse	 500	 500	 530	 530

	 B:	Bredde	 650	 910	 650	 910	 750	 910	 750	 910

	 L1:	Kedel	(mm)	 1025	 1150	 1250	 1325

	 L2:	Magasin	(mm)	 1080	 1200	 1080	 1200	 1080	 1200	 1080	 1200

	 L3:	Lågedybde	(mm)	 180

	 L:	Længde	total		 2285	 2405	 2410	 2530	 2510	 2630	 2585	 2705

	 L1+L2+L3	(mm)	

	 E:	afstand	røgrør	(mm)	 990	 990	 1075	 1260

	 A:	afstand	fremløb	 655	 655	 660	 810

	 D:	afstand	returløb	 720	 665	 605	 1150

	 R:	Diameter	røgrør	(mm)	 200	 200	 250	 250	 300	 300	 300	 300

	 TR:	retur/TF:	fremløb	RG	 2”	 2”	 2”	 2”	 2,5”	 2,5”	 2,5”	 2,5”

	 S:	påfyldningsstuds	(mm)	 160/200	 160/200	 160/200	 160/200	 160/200	 160/200	 160/200	 160/200

	 Vægt	kedel	(kg)	 950	 1200	 1400	 1600

	 Hedeflade	(m2)	 6	 8	 11	 16

	 Vandindhold	i	kedel	(L)	 220	 290	 350	 490

	 Prøvetryk	(bar)	 4	 4	 4	 4

	 Arbejdstryk	(bar)	 2,5	 2,5	 2,5	 2,5

	 El-tilslutning	 3x400v	+	N/jord	 3x400v	+	N/jord	 3x400v	+	N/jord	 3x400v	+	N/jord

	 Anbefalet	min.	Skorsten	 Ø200	 Ø203	 Ø216	 Ø258

Effekt kW Effekt kW

Træpiller Kom Træpiller Kom Flis

C6 C8 C11 C16



Opstilling Automatisk påfyldning

Det automatiske påfyldningssystem til Passat Compact magasinkedlerne gør fyring med forskellige 
biobrændselsgranulater mere komfortabelt. Brændsel føres automatisk frem til magasinet, når den 
indbyggede niveauføler giver signal til dette. Passats automatiske påfyldningssystem anbefales især 
i kombination med Compactkedler med stor ydelse, eller ved stort varmeforbrug. 

Celleslusen hindrer falsk 
luft til forbrændingen og 
fungerer samtidig som 
en brandsikring. Celles-
lusen skal monteres hvis 
man ønsker et fuldauto-
matisk anlæg.
Celleselusen kan køre 
med de fleste granulater, 
og afhængig af størrel-
sen har den forskellige 
kapaciteter. 

Ved hjælp af Compac-
tens skubbeanordning 
(ingen snegle) tilføres 
brændsel fra magasinet 
til brændkammeret.   
Fødemekanismens ud-
formning giver en meget 
fleksibel og driftsikker 
brændselstilførsel. 

Asken fra forbrændin-
gen skubbes automatisk 
ned i askeskuffen, når 
nyt brændsel tilføres. 
Alternativ kan der 
 vælges en automatisk 
løsning, hvor en aske-
snegl sørger for tømning 
til en eksisterende aske-
tønde eller container. 

Fra den meget varme 
røggas, overføres 
 energien til vandet 
 omkring det vandkølede 
brændkammer, og røg-
gassen føres videre gen-
nem det specielle lodret 
vandret liggende kon-
vektionssystem, hvor den 
sidste afkøling finder 
sted inden røggassen fø-
res til røgafgangen.

Komponenter til påfyldning

Brændselssilo
Her kan der bruges en galvaniseret stålsilo eller 
glasfibersilo som kan variere i størrelse afhængig 
af pladskrav. Siloen skal som minimum have 45° 
udløb.

Flexsnegl inkl. motor og 2 stk. bøjninger
En flexsnegl er en akselløs snegl og skal derfor 
monteres med aksel i begge ender. Den kan 
anvendes til transport over større afstande og 
kapaciteten kan variere fra 550 kg pr. time til 
4.400 kg pr time. Materialet, som transporteres, 
skal være tørt, max 14-16% vand, hvis det er 
træpiller må disse ikke overstige 6-8mm.
Der findes i sortimentet flere forskellige bøjning-
er dog anbefales en max hældning på 30°, da en 
større hældning vil bevirke at sneglen ikke får 
nok materiale med.

Fast snegl inkl. motor
Det anbefales, at man bruger en fast snegl til 
transport af træpiller, da den er mere skånsom 
mod træpillerne end en flexsnegl. Sneglen leve-
res efter ønske med 5 forskellige indløb alt efter 
det aktuelle behov. Den maximale transport-
længde er 10 m, som sammensættes af forlæng-
ere på ½, 1, 2, eller 3m.

Komplet styring med niveauføler
Compactens integrerede styring er forberedt for 
automatisk påfyldning. For aktivering isættes 
et udvidelses print som integreres i den eksiste-
rende styring. Styringen har indbygget motor-
værn for styring af 1 snegl og cellesluse.  

Transport af flis
Passat flisudmader anlæg er et færdigt system 
til udmadning og transport af biobrændsel til 
stokerkedel.
Flisudmader anlægget giver mulighed for anvend-
else af flere forskellige brændsler i forbindelse 
med automatisk påfyldning af kedelanlæg.
Maksimum diameter på udmaderen er 3 meter, 
og rumhøjden over udmaderen må maksimalt 
være 3 meter.
Rummet/silo til udmaderen kan  være rund eller 
firkantet, og hvis det ønskes, forsynes med bund 
med samme hældningsgrad.
Hældningsgraden på udmader og snegl må 
maksimalt være 20 grader.


