
Arimax 380 Bio
60-80 kW biopanna

För jordbrukslägenheter och större fastigheter

Arimax 380 Bio är en liten och effektiv värmepanna och passar därför
utmärkt till jordbrukslägenheter, småindustrier och andra större
fastigheter. Pannan har ingen värmeslinga men kan förses med en
värmeväxlare. Med hjälp av värmeväxlaren kan pannans vattenutrymme
effektivt användas för uppvärmning av tappvatten.
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Arimax 380 Bio är en ny och effektiv biopanna som är designad
för att använda flis och pellets. Pannans effektområde är 60-80 kW
och den är fullt kompatibel med Arimax Hakejet och Arimax Biojet
brännare.

Lätt att använda, lätt att sköta

Utrustad med en Arimax biobrännare är Arimax 380 Bio lättskött och
uppvärmningen kräver endast en ringa arbetsinsats. Pannan är lätt att
hålla ren genom sina stora rengöringsluckor. Som tillägsutrustning kan
pannan förses med askutrymme nertill. Askutrymmet förlänger
asktömningsintervallet och underlättar underhållsarbetet ytterligare.

Flexibel installering

Arimax 380 Bio är flexibelt planerad. Så gott som alla serviceluckor,
rökrör, anslutningar och t om brännaröppningen kan placeras på den sida
av pannan som passar kundens önskemål bäst. Därför är Arimax-pannan
lätt att installera och pannrummet kan utnyttjas optimalt.



Thermia Oy

Thermia Oy Ab
Fabriken i Saarijärvi
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Nominell effekt

Vattenutrymme
Vikt (panna)
Drifttryck

Skorstens-
rekommendation

Eldstad

Brännare-
rekommendation

- flis och pellets 60-80 kW

295 l
570 kg
1,5 bar

Ø 220 mm, höjd 7 m

Den keramiska väggkonstruktionen i
eldstaden förbättar pannans effektivitet
och medför en renare förbränning

Kompatibel med Arimax Hakejet och
Arimax Biojet. Kan även användas med
oljebrännare i samma effektklass.

Arimax 380 Bio tekniska dataArimax 380 Bio mått och anslutningar

  1. Brännaröppning
  2. Rengöringslucka
  3. Servicelucka
  4. Asktömningslucka för eldstaden
  5. Asktömningslucka för konvektionsytor
  6. Rökrör (även möjligt vid pannans sidor)
  7. Sotningslucka
  8. Framledning till nätet DN 50
  9. Retur från nätet DN 50

10. Expansionsanslutning DN 25
11. Säkerhetsventil DN 25
12. Termostatanslutning DN 20
13. Ansl. för värmeväxlare DN 20
14. Mätaranslutning
15. Ansl. för elmotsånd DN 50
16. Tömningsanslutning DN 15
17. Askutrymme, h=350 mm,

tilläggsutrustning
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Vaihtoehtoinen savusolan paikka
(molemmin puolin kattilaa)

Tuhkanpoistoluukut voivat olla
kummalla sivulla tahansa

Huoltoluukku
siirrettävissä
puolelta
toiselle

Kattilan poltinaukko
saatavissa tilauksesta
myös kattilan sivulle
(kummalle puolelle tahansa).

1

Kattilan tuhkatila on lisävaruste,
korkeus 350 mm.

Arimax 380 Bio är kompatibel
med Arimax Hakejet och
Arimax Biojet biobrännare.För rengöring av pannans

konvektionsutrymme bör
ovanför pannan lämnas ett
tomrum motsvarande
pannans höjd

Pannans askutrymme kan fås som
tillägsutrustning, höjd 350 mm

Serviceluckan
kan appliceras
på valbar sida
av pannan

Pannan kan levereras med asktömningsluckorna
på valbar sida

Pannans brännaröppning kan
på beställning göras på valbar
sida av pannan

Valbar placering för rökrör
(båda sidor möjliga)


