
Underhållssotning av konvektions-
delen sker med en elektromagnet 
som skakar turbulatorerna.

På baksidan siter varmvattenslinga 
och shunt, allt är placerat för att an-
vändaren inte skall bli störd av ev. 
rörkopplingar. 

Förbränningszonen rengörs med 
tryckluft. Du kan enkelt ställa rengö-
ringsintervall efter din förbrukning.

Vi på Effecta har mer än färbränningsutrustning. För 
att få en enkel transport av bränslet rekomenderar 

vi vår Mullvad med vakuumsug. 
Mullvadens funktion är lika 

genial som den är enkel. 
Mullvaden kravlar om-
kring på botten i förrå-
det och kan därför byg-
gas utan platskrävande 
lutningar. Dessutom 
kan förrådet placeras 

30 meter från pannan.

TRANSPORT MED MULLVADEN

Vi på Effecta är glada att kunna erbjuda en produkt som 
underlättar och sparar tid, dessutom förbättrar den 
ekonomin i hushållet. Effecta Komplett lyfter pelletseld-
ningen till en ännu mer service och installationsvänlig 
nivå. 

All ära åt dagens pelletseldning men vi på Effecta vet 
att det finns mycket mer att erbjuda, vi har under många 
år samlat på oss information om pelletseldning från dig 
som installatör och era kunder, oftast är ni och kunder-
na nöjda med produkterna på marknaden, men varför 
skall vi nöja oss där, när kunnandet och viljan finns för 
att göra pelletseldning ännu bättre och enklare. 

Effecta Komplett inehåller de funktioner som behövs 
för enkel bekväm pelletseldning. Uniten är t.ex. försedd 
med uraskning av konvektionsdel och förbränningszon, 
därutöver sker all injustering av funktioner i den digitala 
displayen i frontpanelen. Vid normala förutsättningar 
behöver uniten rengöras var 4-600 drifttimmar.  

MODERNT OCH BEKVÄMT!
...EFFECTA KOMPLETT

OPTIMERAD PELLETSVÄRME...
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TEKNISKA DATA

Kretskortet:
- Shuntstyrning
- Elpatron 3-9 kW
- Lambdastyrning
- Pelletsbrännarens styrning

Förbränningen:
Förbränningen sker givetvis med PellX 
välbeprövade rörbrännare. Beprövad och 
driftssäker är ett signum för produkten. 
Det vi har lagt till är renblåsning av röret, 
och du rengör detta endast någon gång 
om året.

Luckan:
Är vändbar efter den sida du väl-
jer att ha brännaren på. Eftersom 
inget är monterat i luckan blir ren-
göringen väldigt enkel.

Eldstaden:
Förbränningskammaren är vad vi vet 
den rymligaste bland pelletspannor. 
Våra mätningar visar att 4-600 drifts-
timmar är en rimlig intervall mellan ren-
göring. 

Manöverpanelen:
Ger dig en tydlig överblick över 
pannans och husets status. Du 
kan enkelt ställa brännaren och 
pannans funktioner, eftersom det 
bara finns en styrning till allt.

Konvektionen:
Konvektionsdelen består av hela 8 tuber och är givetvis utrus-
tad med vår redan väl fungerande automatiska sotning, men en 
skillnad är att sotning sker utan att elektromagneten behöver 
demonteras. Vid sotning lyfts hela taket av och du får mer än väl 
det utrymme som behövs för enkel skötsel.

Shunten:
Är placerad bakom utrymmet 
där man sotar, detta för att an-
vändaren skall få enklare ser-
vice, utan irriterande rör i vägen 
vid skötsel.

Varmvatten:
Liksom shunten är varmvat-
tenslingans kopplingar bakom 
sotningen. Dessutom är slingan 
förlängd med 2,5 meter för extra 
komfort på varmvattnet.

Rökröret och sotning:
Rökröret är utformat så att du en-
kelt kan välja om röret skall åt si-
dan, uppåt eller bakåt. Dessutom 
är det försett med en draglucka 
och två sotluckor. 

Ytterplåtarna:
Är enkla att demontera om det är 
trångt vid inbärningen och du be-
höver skydda plåtarna. Allt sker 
med clips och skruvar. Plåtarna 
är dessutom tillverkade i tjock-
are material för att ge en bättre 
känsla i produkten.

Höjd mm 1300 Effekt elvärmare W 9000

Bredd inkl brännare mm 980 Min undertryck i drift kpa 1,2

Djup mm 850 Volym liter 183

Eldstadsdjup mm 600 Elkoppling VAC 380

Eldstadsvolym liter 117 Anslutning rökrör Ø 140

Anslutning slinga mm 22 Givare PT 1000

Anslutning shuntventil mm 22 Max driftstemperatur cº 100

Anslutning expansion / hetvatten tum 1 Max driftstryck bar 1,5

TEKNIKEN
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