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OGRZEWANIE 
OD 1921 ROKU

Od prawie 100-u lat firma Windhager kojarzona jest z innowacyjnymi ro-
związaniami technicznymi, czyniącymi ogrzewanie wygodnym, oszczędnym 
i efektywnym. Silny popyt na produkty marki Winhdager pozwoliły na stały 
wzrost firmy i stworzenie licznych innowacji na rynku techniki grzewczej. 
W obecnym czasie marka ta jest jedną z wiodących w Europie w zakresie 
odnawialnych źródeł ciepła, posiadająca odpowiednie systemy grzewcze 
dla wszystkich paliw stałych, energii solarnej, systemów magazynowania 
paliwa oraz buforowania energii cieplnej.  

Zwycięzca jakości "made in Austria" 
Tajemnica sukcesu firmy? To produkty najwyższej jakości, spełniające 
najwyższe wymagania w dziedzinie trwałości i niezawodności. Produkc-
ja zlokalizowana jest wyłącznie w Austrii, w siedzibie firmy W Seekirchen, 
niedaleko Salzburga. Niezależne instytuty badawcze regularnie doceniają 
najwyższą jakość produktów Windhager.

Firma skupia się zawsze na potrzebach swoich klientów, nie oferując jedy-
nie gotowych rozwiązań grzewczych, lecz kompletne systemy dopasowane 
do potrzeb swoich klientów.

2016

Hackgutvergaser 
PuroWIN 

 
Windhager  

Zentralheizung 
GmbH
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Wraz z kotłem PuroWIN, rewolucjonizujemy ogrzewanie zrębką  
drzewną. Nigdy wcześniej paliwo to nie było wykorzystywane do 
tak czystego, bezpiecznego i inteligentnego produkowania ciepła.  
Zgazowujący, zero-emisyjny kocioł oferuje imponującą technologię 
dla użytwkonika, bedąc jednoczęśnie pierwszym na świecie seryjnie 
produkowanym kotłem, transportujacym zrębkę za pomocą systemu 
podciśnieniowego !

REWOLUCJA W 
OGRZEWANIU 
ZRĘBKĄ DRZEWNĄ
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Jedyny system zgazowywania 
zrębki z emisją pyłów mniejszą 

niż 1 mg bez stosowania  
dodatkowych filtrów

Opatentowany proces zgazowywania zrębki drzewnej

Pierwszy na świecie kocioł seryjnej  
produkcji z pneumatycznym systemem 
transportowania zrębki drzewnej

Zobacz film 
video!
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T EC H N O LO G I A  
Z E R O-E M I SYJ N A
Nasz opatentowany, górno-ciągowy proces zgazowywania, czyni kocioł PuroWIN urządzeniem 
najczystszego spalania zrębek drzewnych na świecie!  Wykorzystana została zasada filtrowa-
nia paliwa: Najpierw komora spalania zostaje wypeniona zrębką. Po rozpaleniu, tworzy się w 
dolnej części palnika podstawa komory spalania.  Wytworzone ciepło powodu proces zwęgle-
nia zrębki, znajdującej się powyżej, która z kolei zaczyna się zachowywać tak, jak zachowuje 
się aktywny filtr węglowy. Gaz drzewny z podstawy komory spalania, przedostaje się do góry, 
poprzez pokłady wytworzonego węgla i niespalonej zrębki drzewnej. Finalnie, jest całkowicie 
przefiltrowany. Proces spalania ma miejsce jedynie powyżej zrębki drzewnej. Proces ten, opra-
cowany współnie z insytutem badawczym BIOS Bioenergysysteme, produkuje emisję spalin 
tak niską, że ledwie można ją zmierzyć. Jest ona tak niska, że jej parametry w kotle PuroWIN są 
kilkukrotnie niższe niż najbardziej zaostrzone normy (zobacz pkt 01 i 02).

Automatyczne podtrzymanie żaru
Kocioł jest całkowicie szczelnym urzązeniem, więc żar pozostaje w palniku aż do 4 dni – bez 
dopływu powietrza i dodatkowego podawania paliwa. Znaczy to, że kocioł nie musi przechodzić 
fazy rozpalania za każdym razem, kiedy znowu się uruchamia, a więc PuroWIN zużywa do 90 
procent mniej energii elektrycznej potrzebnej do ponownego rozpalenia urządzenia niż inne 
kotły na zrębkę, a rezultacie oszczędzając sporo energii elektrycznej.

Podwójne płyty usuwające popiół z paleniska
Dzięki opatentowanemu, inteligentnemu systemowi usuwania popiołu z paleniska, ciała obce 
nie są w stanie uszkodzic kotła. W przeciwieństwie do rozwiązań posiadających ruszt , w przy-
padku urządzenia PuroWIN stosuje się płyty oddzielające palnik od popielnika, zatem warstwa 
żaru pozostaje nienaruszona podczas czyszczenia. Czynność ta, w sposób nieprzerywany do-
konuje się nawet przy pełnej mocy pracy kotła.

20 400,9 1

01. OGRANICZENIA DLA EMISJI PYŁÓW

NIEMCY: 1. BImSchV
NIEMCY: 

 Blue Angel (MN) Szwajcaria: LRV
Austria: 15a B-VG,

Austria: UZ 37
PuroWIN 30 kW (MM/MN)

Niemcy: Blue Angel 
(MM) 

 Szwajcaria: HeS

Wartości w mg/m³,  
MM=moc minimalna, MN=moc nominalna

30 45 60
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Zero-emisyjne 
zgazowywanie gwarantuje 

przestrzeganie  
najsurowszych norm  

jakości powietrza

System usuwania popiołu 
z palnika zapewnia 

nieprzerwaną, efektywną 
pracę urządzenia

Automatyczne  
podtrzymanie żaru w 

urządzeniu zmniejsza o 
90 procent zużycie energii 

podczas rozpalania

W pełni autimatyczne 
czyszczenie powierzchni 
grzewczych wymiennika

80 228 380180     2005 11

02. OGRANICZENIA DLA EMISJI CO

Niemcy: Blue Angel (MN/MM) 
Austria: 

UZ 37 (MN)
Szwajcaria: 

HeS
Austria: 

UZ 37 (MM)
Austria: 
15a B-VG

Niemcy: 1. BImSchV
Szwajcaria: LRV

Wartości w mg/m³,  
MM=moc minimalna, MN=moc nominalna

PuroWIN 30 kW (MM/MN)

400 456
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Silnik podający paliwo z silosa do kotła PuroWIN's charakteryzuje się bardzo ekonomicznym 
zużyciem energii elektrycznej. Średnio, potrzebuje on jedynie 120W mocy, w porównaniu do 
tradycyjnych silników, które zużywają około  500W. W cyklu jego rocznej pracy, przy założeniu, 
że system podający pracuje ok 3000 godzin, uzyskujemy następujące oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej:

Większe kawałki zrębki są 
bezproblemowo transportowane dzięki 

systemowi ABS Napięcie zasilania 230V

Innowacyjna budowa podajnika  
redukuje siły działające na niego  
podczas pracy duces i zmniejsza  
zużycie jego elementów

Silniki standardowe

PuroWIN Oszczędność do  1140 kWh/a360 kWh/a

1500 kWh/a
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PIERWSZY KOCIOŁ  
Z SYSTEMEM ABS
Dobry kocioł to bezpieczny kocioł. I to jest główny powód używania przez nas mądrych technologii, 
zapewniających klienta, że ogrzewanie naszym kotłem będzie niezawodne. Realizowane jest to już 
na etapie podawania paliwa do urządzenia. 

System antyblokujący (ABS) w kotle PuroWIN daje pewność, że paliwo jest bezproblemowo trans-
portowane przez podajnik kanałowy - dalej, do obrotowej śluzy celkowej. Na końcu podajnika 
kanałowego, ślimak podający posiada odwrotnie zamontowaną spiralę, co pomaga większym ka-
wałkom drewna bezproblemowo opadać w dół, zapobiegając blokowaniu się systemu podawania.

Inteligentna śluza celkowa podnosi poziom bezpieczeństwa
Obrotowa śluza celkowa odgrywa bardzo ważną rolę w procesie bezpieczeństwa kotła na zręb-
kę. Ale inteligentna, dwukomorowa śluza w kotle PuroWIN pełni także inną funkcję. Posiada ona 
bowiem czujniki, które uruchamiają proces cięcia jedynie przewymiarowanych kawałków drewna, 
czyli takich, które nie zostałyby podane dalej do kotła bez procesu ich zmniejszenia. Pozostałe 
kawałki nie są cięte, co zabezpiecza ostrza przed ich niepotrznym zużywaniem się. Co więcej, czuj-
niki te zapewniają zawsze dokładne dozowanie paliwa oraz optymalne dostosowanie się systemu 
podawania do zmian właściwości paliwa.

Zużycie energii mniejsze o 75%
Wszystkie silniki i napędy zastosowane w kotle PuroWIN's posiadają intelignentną i bezstopniową 
regulację pracy, dla ich płynnego i bezgłośnego działania, przy jednocześnie niskim jak nigdy do-
tąd zużyciu energii. Dla przykładu, PuroWIN zużywa średnio 120W do transportu paliwa z magazynu 
do kotła. To o 75% mniej w porównaniu do innych kotłów na zrębkę. W przeciwieństwie także do 
konkurencyjnych urządzeń, PuroWIN może pracować w podłączeniu do jednofazowej domowej 
instalacji elektrycznej 230V.
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PuroWIN to pierwszy na świecie kocioł zgazowujący zrębkę drzewną, który posiada fabryczny, 
pneumatyczny system podawania zrębek w standardzie. Daje to wiele korzyści. Bezawaryjny, 
praktycznie bezobsługowy system ssący oferuje dużą elastyczność ulokowania pomieszczenia 
magazynowego dla kotłowni. Transport może odbywać się na odległość do 25 metrów i wyso-
kość do 7 metrów. W odróżnieniu więc do rozwiązań konkurencji, pomieszczenie magazynowe 
nie musi przylegać do pomieszczenia kotłowni. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto 
dotychczas nie  miał możliwości zainstalowania systemu ogrzewania zrębką, z powodów ar-
chitektonicznych.

Elastyczność w planowaniu systemu ssącego
Dzięki rozwiązaniu pneumatycznemu, system podawania paliwa używa mieszalnika paliwa, 
ulokowanego w magazynie zrębek (silosie) oraz podajnika kanałowego. Turbina ssąca znajduje 
się na zewnątrz magazynu i jej zadaniem jest dalszy transport zrębek do kotła PuroWIN przy 
użyciu specjalnego rurociągu. Paliwo zostaje podane do zasobnika przykotłowego. Turbina 
ssąca pracuje około 15 minut dziennie - w zależności od mocy urządzenia, zapotrzebowania 
na energię cieplną i jakości paliwa. Przez resztę czasu, praca kotła zgazowującego zrębkę jest 
niezwykle cicha.

Niezwykle cichy system pneumatycznego zasysu 
paliwa pracuje tylko 15 minut dziennie

P N E U M AT YCZ N E  
P O DAWA N I E 
Z R Ę B E K
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System pneumatycznego podawania 
paliwa może pokonywać dystans do 
25 m oraz różnicę wysokości do 7 m

Zbiornik paliwa wykonany ze stali 
nierdzewnej jest wytrzymały i 
odporny na ścieranie
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ciche i niezawodne podawanie 
paliwa kanałem podającym do 
60 procent paliwa jest podawane 
technologią ślizgu

niezwykle wytrzymały ślimak 
podający paliwo o grubości 

6 mm 
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PuroWIN oferuje maksymalną niezawodność pracy nie tylko samego kotła, ale taże całe układu 
systemu podawania paliwa. Dla PuroWIN został opracowany unikalny, innowacyjny i bezpieczny 
kanał podawania paliwa z technologią SST (Technologia Bocznego Ślizgu). W przeciwieństwie do 
tradycyjnych systemów transportujacych paliwo, kanał ten jest znacznie większy, o asymetrycznej 
budowie. W zależności od rodzaju paliwa, aż do 60 procent zrębki może być transportowana w 
kanale drogą ślizgu, a nie bezpośrednio poprzez podawanie ślimaka podającego. CIała obce w 
paliwie i duże kawałki drewna generalnie nie mają wpływu na system podawania i nie są w stanie 
go uszkodzić.. System podawania pracuje niezwykle i cicho i precyzyjnie. Jego bardzo małe zużycie 
i niska konsumpcja energii są niewątpliwie zaletami podajnika SST.

Ślimak tak trwały, jak twarda jest stal
Sześciomilimetrowej grubości ślimak podający paliwo w PuroWINie jest bardziej wytrzymały niż 
systemy podawania konkurencji. Spirala ślimaka podającego to najważniejsza część całego sys-
temu podawania paliza z pomieszczenia magazynowego. Wykonujemy tę część (tak jak i inne) z 
najwyższej jakości gatunku stali..

PODAJNIK PALIWA 
GOTOWY NA KAŻDY 
SCENIARIUSZ

02. Przekrój kanału podawania paliwa 
systemu Windhager

01. Przekrój kanału podawania paliwa  
standardowego systemu podawania
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Rozwinęliśmy dotychczasowe metody podawania paliwa z pomieszczeń magazynowych oraz 
poprawiliśmy kluczowe ich komponenty, tak aby zapobiec ewentualnemu blokowaniu się  
systemów podających paliwo. Przekładnia podajnika paliwa jest w pełni chroniona, nie  
wymaga żadnej konserwacji i nie posiada elementów eksploatacyjnie zużywających się.  Jest w 
pełni bezawaryjna, a do tego niezwykle wydajna. Zużywa do 75% mniej energii niż tradycyjne 
przekładnie, stosowane u konkurencji.

Specjalna osłona przekładni
Przekładnia to element, który napędza mieszalnik paliwa w zasobniku, ramiona sprężyn  
zgarniających paliwo oraz kanałowy ślimak podający paliwo w stronę kotła. W odróżnieniu 
do standardowego systemu jej zamontowania, nie jest ona zamontowana bezpośrednio do 
podłoża, ale jest połączona ze specjalna osłoną montażową, w celu jej ochrony przed siłami 
działającymi na nią z powodu ciężaru paliwa. Dodatkowo, jest bardzo wytrzymała i odporna 
na przeciążenia, występujące na przykład przy załadowywaniu zasobnika. Ramiona sprężyn  
zgarniających paliwo posiadają specjalne, opracowane przez nas rozwiązanie przeciwko ich 
pękaniu .W dodatku są one większej grubości niż u innych producentów i mają aż 60 mm  
szerokości.

O C H R O N A  
N AG A R N I ACZ A 
PA L I WA

01. Konwencjonalny sposób mocowania 
przekładni mieszalnika paliwa

02. Przekładnia mieszalnika zamontowana z  
użyciem specjalnej kasety ochronnej Windhager
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Specjalny system ochrony zapobiega 
uszkodzeniu silnika mieszalnika z  

powodu dużego nacisku wagi zrębek

Przekładnia mieszalnika 
jest bardzo lekka i  
energooszczędna

Mozne sprężyny zagarniające paliwo, innowacyjna 
budowa uniemożliwia ich złamanie
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PNEUMATYCZNY 
TRANSPORT  
ZRĘBKI DRZEWNEJ

Twój magazyn paliwa nie przylega bezpośrednio do pomieszczenia kotłowni ? To żaden 
problem ! PuroWIN to pierwszy kocioł na świecie zgazowujący zrębkę drzewną, który  
potrafi transportować paliwo używając w tym celu systemu podciśnieniowego – jest to jedyny na  
świecie, opatentowany system pneumatycznego transportu zębki. Maksymalna odległość 
transportowania paliwa to 25 metrów, z uwzględnieniem 7 metrowej różnicy poziomów  
pomiędzy miejscem początku a miejscem docelowym transportowania.
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PNEUMATYCZNY 
TRANSPORT  
ZRĘBKI DRZEWNEJ

System pneumatyczny może transportować paliwo rurami w linii prostej lub po krzywej. Oznacza 
to łatwe połączenie zasobnika z kotłownią, nawet jeśli znajduje się on w odrębnym budynku. Tylko 
kocioł PuroWIN oferuje takie możliwości i technologię.

Rura transportująca paliwo może 
mieć aż  do 25 m długości !

17



PuroWIN oferowany jest z systememami transportującymi paliwo dla niemal każdego rozwią-
zania magazynu paliwa. Urządzenie występuje także w wersji klasycznej,  w której to zbiornik 
paliwa przylega bezpośrednio do kotła. W takim przypadku, paliwo dostarczane jest do urzą-
dzenia za pomocą ślimakowego podajnika kanałowego. Modułowa budowa takiego systemu 
pozwala na zastosowaniu kanału podawania paliwa o długości do 6 metrów. Mieszalnik paliwa 
w zasobniku lub w silosie może mieć średnicę zgarniania od 2 do 5 metrów, wydłużaną o 0,5 m.  
Mamy zatem idealne rozwiązania, dopasowane do Twoich potrzeb!

01. Kotłownia i magazyn paliwa na poziomie "0" 
Bezpośredni, konwencjonalny zasyp paliwa, transport paliwa do kotła poprzez podajnik 
kanałowy

R OZ W I Ą Z A N I A 
D L A K A Ż D EJ 
KOT ŁOW N I
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05. Kotłownia oraz magazyn paliwa w piwnicy – wariant 
2: Zasyp paliwa zsypowy przez właz do magazynu paliwa, 
transport paliwa do kotła poprzez podajnik kanałowy

02. Kotłownia w piwnicy, magazyn paliwa na poziomie 
"0": Bezpośredni, konwencjonalny zasyp paliwa, transport  
paliwa do kotła poprzez rurę spustową

03. Kotłownia w piwnicy, magazyn paliwa między piętrami: 
Bezpośredni, konwencjonalny zasyp paliwa, transport 
paliwa do kotła poprzez podajnik kanałowy poziomy

04. Kotłownia oraz magazyn paliwa w piwnicy – wariant 
1: Zasyp paliwa zsypowy przez czerpnię paliwa z dodatko-
wym transportem do magazynu głównego, transport pali-
wa do kotła poprzez podajnik kanałowy
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Jest wiele powodów, by ogrzewać Twój dom zrębką: Paliwa z drewna są CO2-neutralne (w okresie 
wzrostu, drzewa absorbują tę samą ilość dwutlenku węgla, którą emitują podczas spalania), pro-
dukcja i logistyka jest zazwyczaj ulokowana w Twojej okolicy, a na jej cenę nie ma wpływu tak wiele 
czynników, jak to jest w przypadku  oleju lub gazu.
W porównaniu do innych paliw opałych, zrębką jest tańsza, ponieważ jest wytwarzana z drewna 
odpadowego. Uprzednio to drewno zostało już wystarczająco wysuszone dla celów produkcyjnych, 
zatem jest suche i nie zawiera zbyt dużej ilosci wilgoci. 

Ogrzewając zrębką drzewną, nie ma potrzeby rezygnowania z komfortu bezobsługowości  dotych-
czasowych urządzeń grzewczych. Kocioł działa w pełni automatycznie, zapewniając żądaną ilość 
ciepła dla instalacji grzewczej.

Paliwo odnawialne

Wielu lokalnych dostawców i producentów

Niezależność od paliw kopalnych

PA L I WO Z  
P R Z YS Z ŁO Ś C I Ą
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W zależności od gatunku i rodzaju drewna, a także od procesów jego pozyskiwania oraz  
przetwarzania, zrębki mogą być dostarczane jako frakcje o różnych parametrach. Zalecamy 
użytkowanie kotła PuroWIN ze zrębką klasy P16S, P31S lub A1, A2. W idealnym przypadku zręb-
ka powinna mieć wilgotność 20-30%. Przy zastosowaniu takiego paliwa, gwarantujemy utrzy-
manie deklarowanych przez nas parametrów emisyjnych w praktyce bez zastosowania żadnej 
techniki filtrowania lub uprzedniego czyszczenia urządzenia. 

Zrębka jest bardzo różnorodna
Wartość opałowa paliwa zależna jest od grubości zrębek, stopnia wilgotności paliwa, a także 
rodzaju drewna - czy jest ono iglaste czy liściaste. Oznacza to, że aby zapewnić wymagany po-
ziom zapotrzebowania na ciepło, potrzeba różnej ilości zrębki, w zależności od gatunku drewna. 
Rysunek 02 pokazuje w przybliżeniu, jaka ilość paliwa jest wymagana dla zrealizowania zapo-
trzebowania na ciepło.

R ÓŻ N E F R A KC J E  
I  PA R A M E T RY  
PA L I WA
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EN ISO 17225-4
Norma 
odpowiadająca 
ÖNORM M 7133

Maksymalna 
długość

Maksymalny 
przekrój

Maksymalna 
wilgotność

P16S
P31S

G30
G50

45 mm
150 mm

2 cm2
4 cm2

A1
A2

W20
W35

25 or 20 %
35 %

01. DOPUSZCZALNE PARAMETRY I NORMY PALIWA

02. SZACUNKOWA KALKULACJA ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANA NA ZRĘBKĘ
Wilgotność ok. 30 %

Dotychczasowe zużycie oleju opałowego / gazu [l] / [m3]

Zapotrzebowanie na ciepło [kW]

0

20

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

40

60

80

100

120

140

160

180
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 11 000 12 000

zrębka z drewna 
iglastego P31S

zrębka z drewna 
iglastegoP16S

zrębka z drewna 
liściastego P31S

zrębka z drewna 
liściastego P16S
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aplikacja myComfort umożliwiająca łatwą zdalną 
kontrolę całego systemu grzewczego

poprzez urządzenia mobilne

Regulator temperaturowy pokojowy, który ułatwia 
ustawienie żądanej temperatury otoczenia 

Dotykowy panel sterowania zamontowany w 
urządzeniu, dostępny równie jako moduł MASTER 

montowany w dogodnym miejscu domu.

kocioł zgazowujący 
zrębkę drzewną  

PuroWIN

bufor akumulacyjny z 
modułem świeżej wody  

użytkowej AccuWIN Solar

Kocioł zgazowujący 
drewno 

LogWIN Premium 

Rozdzielacz

kolektory płaskie 
SolarWIN

Modul podstawowy jak i dodatkowe mogą być 
montowane zarówno w urządzeniu jak i na 
ścianie w kotłowni w pobliżu kotła

ROZWIĄZANIA  
SYSTEMOWE  
WINDHAGER

Po co komplikować to, co proste? U nas wszystko jest dostępne z jednego źródła: innowa-
cyjne rozwiązania oraz doskonałe komponenty do budowy systemów grzewczych. Dzięki  
technologi systemowejfirmy WINDHAGER, możesz w łatwy sposób połączyć wszystkie nasze 
produkty. Energia cieplna jest wykorzystwana w sposób ekektywny, odkąd MES INFINITY zapew-

nia optymalną współpracę wszystkich podzespołów systemu grzewczego.

MESINFINITY
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Dotykowy panel InfoWIN Touch umożliwia łatwą kontrolę i regulację systemu grzewczego. Wysokiej 
jakości szklany ekran wyświetlacza kotła BioWIN 2 Touch umożliwia dotykową interakcję z urzą-
dzeniem. InfoWIN Touch jest dostępny również jako pokojowy regulator Master, który może zostać 
zamontowany w dogodnym miejscu w salonie.

Grafika wysokiej rozdzielczości i olśniewające kolory

Wytrzymały, odporny na zarysowania szklany panel wyświetlacza 

Intuicyjna obsługa dotykiem i gestami
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KV

KR

E

EA
AH

AO

KV........Kesselvorlauf (1“-Rohr)
KR .......Kesselrücklauf (1“-Rohr)
AO .......Abgasrohr oben (Ø 130 mm)
AH .......Abgasrohr hinten (Ø 130 mm)
E ..........Entleerung
EA ........Elektrische Anschlüsse
SB ........Sicherheitsbatterie (1/2“-Rohr)
L............Einbringmaß

Gewicht:  0.493 kgWerksto�:  DX51D+Z275

    
    
    
    

    
    

TagÄnderungBst.Ä-St.

Mindestabstände

Gepr.:  

Freimaßtoleranz:  WN 001

1:20M.:

00H3-AAC-248

PuroWIN 20-60

Z.Nr.:

Ähnl. Teil:  
Gez.: 11.02.15 ¥sC
Teileart: 
Ober¦ächenbehandlung:  
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KV........Kesselvorlauf (1“-Rohr)
KR .......Kesselrücklauf (1“-Rohr)
AO .......Abgasrohr oben (Ø 130 mm)
AH .......Abgasrohr hinten (Ø 130 mm)
E ..........Entleerung
EA ........Elektrische Anschlüsse
SB ........Sicherheitsbatterie (1/2“-Rohr)
L............Einbringmaß

Gewicht:  0.493 kgWerksto�:  DX51D+Z275

    
    
    
    

    
    

TagÄnderungBst.Ä-St.

Mindestabstände

Gepr.:  

Freimaßtoleranz:  WN 001

1:20M.:

00H3-AAC-248

PuroWIN 20-60

Z.Nr.:

Ähnl. Teil:  
Gez.: 11.02.15 ¥sC
Teileart: 
Ober¦ächenbehandlung:  

DA N E 
T EC H N I CZ N E

Widok z góry:

PuroWIN z bezpośrednim podawaniem paliwa
Wszystkie wymiary w mm. Minimalna wysokośc kotłowni: 1950 mm

Widok z tyłu:

KV .......Zasilanie instalacji (5/4")
KR ......Powrót z instalacji (5/4")
E .........Spust z instalacji
A .........Rura ssąca paliwo
 (średnica Ø 140 mm)
B .........Rura powrotna paliwa
 (średnica Ø 140 mm)
AO ......Górne podłączenie kominowe (Ø 130 mm)
AH ......Tylne podłączenie kominowe (Ø 130 mm)
EA .......Gniazda elektryczne
SB .......zawór termiczny (1/2")
L .........rozmiary podajnika
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A

KV........Kesselvorlauf (1“-Rohr)
KR .......Kesselrücklauf (1“-Rohr)
E ..........Entleerung
A ..........Brennsto�zuführung (Ø 140 mm-Rohr)
B ..........Rücklu� Brennsto�zufuhr (Ø 140 mm-Rohr)
AO ........Abgasrohr oben (Ø 130 mm)
AH ........Abgasrohr hinten (Ø 130 mm)
EA ........Elektrische Anschlüsse
SB ........Sicherheitsbatterie (1/2“-Rohr)
L............Einbringmaß
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KR

A

KV........Kesselvorlauf (1“-Rohr)
KR .......Kesselrücklauf (1“-Rohr)
E ..........Entleerung
A ..........Brennsto�zuführung (Ø 140 mm-Rohr)
B ..........Rücklu� Brennsto�zufuhr (Ø 140 mm-Rohr)
AO ........Abgasrohr oben (Ø 130 mm)
AH ........Abgasrohr hinten (Ø 130 mm)
EA ........Elektrische Anschlüsse
SB ........Sicherheitsbatterie (1/2“-Rohr)
L............Einbringmaß

Widok z góry:

PuroWIN z pneumatycznym podawaniem paliwa
Wszystkie wymiary w mm. Minimalna wysokość kotłowni: 2000 mm

Widok z tyłu:

PuroWIN PW 24 PW 30 PW 40 PW 49 PW 60

Zakres mocy grzewczej kW 7,2-24 9-30 12-40 14,7-49 18-60

Sprawność przy mocy nominalnej
(zrębka W20) % 93,5 93,4 93,8 94,2 94,7

Waga urządzenia kg 528 528 562 562 593

Minimalna waga transportowa kg 497 497 531 531 562

Pojemność zasobnika paliwa 
(z pneumatycznym podawaniem) kg 110

Pojemność zasobnika paliwa 
(z pneumatycznym podawaniem) l 270

Średnica przyłącza kominowego mm 130

Zużycie energii elektrycznej podczas pracy 
z mocą minimalną / nominalną W 53 / 81 54 / 92 60 / 105 66 / 120 72 / 133

Rozmiary jednostki kotłowej , Szer x Głęb 
x Wys mm 826 x 993 x 1812 

Rozmiary wymiennika ciepła urządzenia, 
Szer x Głęb x Wys mm 785 (745) x 978 x 1663

Klasa energetyczna A+ A+ A+ A+ A+
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windhager-ee.com
windhager.pl

NOTA PRAWNA

Szczegóły publikacji
Właściciel, wydawca i publikawca: Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-Straße 
20, 5201 Seekirchen am Wallersee, Österreich, T +43 6212 23 41 0, F +43 6212 4228, info@
at.windhager.com Zdjęcia: Windhager; Prawo do modyfikacji oraz błędów w layoucie druku  
zastrzeżone 02/2017, 036438/00

AUSTRIA
Windhager Zentralheizung GmbH

Anton-Windhager-Strasse 20
A-5201 Seekirchen near Salzburg

T +43 6212 2341 0
F +43 6212 4228

info@at.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
Carlbergergasse 39

A-1230 Wien

NIEMCY
Windhager Zentralheizung GmbH

Deutzring 2
D-86405 Meitingen near Augsburg

T +49 8271 8056 0
F +49 8271 8056 30

info@de.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18

D-49143 Bissendorf

SZWAJCARIA
Windhager Zentralheizung Schweiz AG

Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station near Lucerne

T +41 4146 9469 0
F +41 4146 9469 9

info@ch.windhager.com

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Rue des Champs Lovats 23

CH-1400 Yverdon-les-Bains

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Dorfplatz 2

CH-3114 Wichtrach

WŁOCHY
Windhager Italy S.R.L.

Via Vital 98c
I-31015 Conegliano (TV)

T +39 0438 1799080
info@windhageritaly.it

WIELKA BRYTANIA
Windhager UK Ltd

Tormarton Road
Marshfield

South Gloucestershire, SN14 8SR
T +44 1225 8922 11

info@windhager.co.uk

POLSKA, CZECHY, SŁOWACJA                                                                                             
BADO S.C.
1 Maja 19

43-300 BIELSKO-BIAŁA
T +48 33 486 90 61

info@windhager.pl

Doradztwo naszych PARTNERÓW
Nasi PARTNERZY są do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na 
wszystkie pytania dotyczące produktów marki WINDHAGER.  To 
sieć profesjonalistów, ekspertów z dziedziny ogrzewania, 
zapewniających usługi na najwyższym poziomie technicznym.

Szybka i profesjonalna obsługa KLIENTÓW 
Speecjaliści, obsługujący KLIENTÓW w sieci dystrybucji WINDHAG-
ER zapewniają szybkie, niezawodne i oparte na sprawdzonych ro-
związaniach wsparcie w niezwykle szybkim czasie.

WSPARCIE WINDHAGER
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