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Microgen har nu en ny ved panna med inbygd Stirling
generator som producerar elektricitet och varmvatten i samma
enhet. Pannan producerar ca 1 KW elektricitet 230 volt 1 fas och
upp till 20 KW varmvatten med vedeldning.
Pannan har ett vedmagasin för 8-12 timmars drift mellan
påfyllning. Vedlängd upp till 55 cm och magasinet klarar 125
liter.
Detta gör att pannan passar bra för ett hushåll med tillgång på
ved som då enkelt kan leverera sin egen el och varmvatten och
leva utan extern
elanslutning om
så önskas.
Pannan är från
Valtis som ligger i
Slovenien och för
en stor tillverkare
av vedpannor. De
hart utvecklat
denna med
Microgen i Holland
och Sunnytek är
Sverige agenten
för dessa pannor.
Stirling generatorn från Microgen i Holland är magnet upphängd
och har inget mekaniskt slitage och har en beräknad livslängd
på över 10 år i 100% drift så i en hybridanläggning håller den
då klart längre.
Pannan är EU certifierad EU303 class V och ger mycket rena
avgaser. Förbränningen är styrd av en lambda sond och fläkt
och har keramisk eldstad.
Sunnytek Solar har även kompletterande utrustning och
system med solpaneler och energilager + elbilsladdare för att
få en bra balanserad energilösning för åretrunt bruk. Detta
ger den optimala lösningen för ett kontrollerat självständigt liv.
Pris ca 125000-130 000 kr ex moms
Leverans vid snar beställning under 2 månader.
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Data på vedpannan utan Stirling generator installerad
Energitak av olika
slag inklusive
genomskinliga
paneler

Hybridladdare och
inverters.

Sol och vindenergi med hybridteknik.

Inverters och billaddare.
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