Nyhed
Reducer varmeregningen med en træpilleovn

COMO

TOPO

De nye træpilleovne COMO og TOPO bryder med vanetænkningen inden for træpilleovne.

•
•
•
•

Enestående elegant design
Lydsvag drift
Behagelig varmefordeling
Høj kvalitet og driftssikkerhed

En træpilleovn behøves ikke at ligne en petroleumsovn fra 70erne, i hvert fald ikke hvis det skal være op til
RENERGI og deres Østrigske leverandør RIKA, som med de nyeste modeller COMO og TOPO sætter nye
standarder for design og funktion.
Et nyt innovativt transportsystem til træpillerne gør at man har kunnet reducere lydniveauet yderligere i
COMO og TOPO, endnu mere en i de i forvejen ellers meget lydsvage ovne fra RIKA. Dette er blandt andet
sikret ved hjælp af en fantastisk god naturlige konvektion, hvilket helt overflødiggør anvendelsen af en konvektions blæser.
Det at ovnene ikke er udstyret med konvektions blæser gør at varmeafgivelsen er meget mere naturlig og
behagelig, derudover er TOPO monteret med fedtsten og COMO kan leveres med en speciel termosten,
der er meget effektiv til at akkumulere varmen når ovnen brænder og derefter afgiver den til rummet over
en længere periode.
Alle ovne fra RIKA har massive låger i støbejern som slutter helt tæt og de giver sig ikke selv ved høje temperaturer, det sikrer en altid ren forbrænding og dermed optimal udnyttelse af brændslet. Brænderskålen er
ligeledes udført i støbejern, som har en lang holdbarhed og er medvirkende til ovnenes lydsvage drift.
COMO og TOPO har begge mulighed for 100% rumluft uafhængig drift således at ovnene kan anvendes i
moderne bygninger uden at klimaskærmen brydes og muliggør anvendelse i huse med ventilationssystemer.
Som noget helt særligt har topmodellen TOPO en brænderskål med integreret automatisk tømning, hvilket
reducerer vedligeholdelsen til et absolut minimum

Nyhed
Hvorfor vælge en træpilleovn.
Træpilleovnen opvarmer CO² neutralt i modsætning til, olie, gas, varmepumper og andre
elektriske opvarmningsformer, dermed er det med til at beskytte vort miljø.
Træpiller giver typisk en løbende besparelse på mellem 50 og 70 % på varmeregningen set i forhold til fyring med olie og gas, så med en træpilleovn kan man på en komfortabel måde skære
toppen af varmeregningen.
En RIKA træpilleovn kan termostatstyres via en ekstern termostat, så der altid holdes en behagelig temperatur i rummet, dette skyldes at ovnen automatisk slukker og tænder alt efter behov.
Det er nemmere og sviner ikke så meget som at fyre i en brændeovn og samtidig er pilleovnen
faktisk biligere i drift, træpiller er nemlig kun lidt dyrere end brænde pr. kW og da virkningsgraden
på en træpilleovn er noget højere end på en normal brændeovn samtidig med at træpilleovnen
slukker automatisk når der ikke er behov for mere varme.
RIKA træpilleovnene brænder altid optimalt ved hjælp af den indbyggede elektroniske styring, til
glæde for både naboer og pengepung.

Træ er en CO² neutralt opvarmningsform, eftersom træet under sin opvækst optager samme
mængde CO² som det afgiver ved enten forbrænding eller forrådnelse
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