
Pelletti- ja viljapoltin

IWABO 30 kW

”Annamme mielellämme lämpimiä neuvoja kylmään talveen” 

IWABO 30 Kw - C monikäyttö-
polttimessa on sisäinen syöttö-
ruuvi, joka siirtää pudotus-
letkulta tulevan polttoaineen 
polttoarinalle.  
Arinan alla oleva tehokas syty-  
tysvastus sytyttää polttoaineen  
automaattisesti,kattilatermos-  
taatin ohjauksen mukaan.  
 
IWABO 30 kW-C poltin on  
helppo käyttää ja huoltaa.  
 
IWABO - 30  Kw - C voidaan  
asentaa lähes kaikkiin markki-  
noilla oleviin puu-, tai kaksois-  
kattiloihin.  
Se on myös luontoystävällinen  
vaihtoehto sinulle, joka olet 
huomannut,että öljy,sähkö,tai 
maalämpö ovat liian kalliita 
sinulle, tai muuten haluaisit 
helpotusta nykyiseen puuläm-
mitykseesi. 

www.naturenergi.se
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Tekniset tiedot IWABO 30 kW
TYP: Pellettipoltin
PelleTIllä: Viljalla  
TehO:  3 tehoaluetta* 2 tehoaluetta*  
 18 kW, 24 kW, 30 kW 17 kW ,22 kW  
POlTTOAIne: Puupelletti halk. 6-10 ohra, kaura,  
 vehnä ja ruis.Voidaan polttaa puh-  
 dasta puupellettiä,puhdasta viljaa,  
 tai näitä sekoitettuna.  
 Tehdas suosittaa aina 20% pel-  
 lettiä viljan sekaan.  
 
PAlOPään mITAT: P=280 mm, l=165 mm, K=200 mm  
PAInO: 20 kg  
Sähköntarve 230 W AC, 10 A, 50 hz    
 
*  Riippuu kattilasta ja polttoaineen laadusta.

Miljögodkänd

IWABO Memo
3-6 kW

IWABO Premio
3-8 kW

IWABO 30 kW

IWABO 48 kW

Tehtaamme sijaitsee keski-Ruotsissa, val-
mistamme ja myymme lämmityslaitteita 
IWABO-tuotemerkillä.  
Tuotteitamme ovat mm. IWABO pelletti-
polttimet, IWABOmATIC hakepolttimet ja 
IWABO RIKA pellettitakat.  
 

Olemme ylpeitä,voidessamme tarjota 
markkinoiden laajimman,uusiutuvaa luon-
nonenergiaa hyväksikäyttävän tuotevalikoi-
man ympäristöystävalliseen lämmitykseen.

Iwabo-naturenergilla on markkinoiden laajin tuotevalikoima

Uutuus!
Pelletin puhdistin

Uutuus!
huoltokelkka

huoltokelkka

Villa S1
20 kW

JälleenmYYJä:

Taloudellisuus
Laskee lämmityskus-
tannuksia,verrattuna
öljyyn, sähköön tai
maalämpöön.

Monipuolinen:
Käyttämällä liekinoh-
jauslevyä,voidaan asentaa
matalapesäisiin kattiloihin.

Helppohoitoinen: 
Yksinkertaisen raken-
teen vuoksi helppo-
hoitoinen.

Turvallisuus:
Kolmenkertainen
paloturva, sulava letku,
pelletin pudotus ja
ylikuumenemissuoja.

IWABO kiinteistöpoltin
100-200 kW

IWABO MATIC
hakepolttimet

50-100 kW

naturenergi IWABO AB    
Björnnäsvägen 25        
Se-82330 KIlAFORS, Sverige
P. +46(0)278-636430           
Fax. +46(0)278-636440         
info@naturenergi.se 
www.naturenergi.se

mAAhAnTUOJA: 

A.J.A Import Oy
Järvikyläntie 584
85560 nIVAlA
P.0400-635485
info@pellettilampo.com
www.pellettilampo.com
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