
WMC 20/33 VVS. nr BX. nr
Biobrændsel VVS. nr BX. nr

Bonus Light 306860480 810972
Bonus 30 STD 306880390 812130
Bonus 30 LC 306860391 812140
Solo Innova 30 STD 306880410 812131
Solo Innova 30 LC 306860422 812141
Solo Innova 50 STD 306860420 812132
Solo Innova 50 LC 306860421 812142
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Biokedler



Fastbrændselkedler Bonus 
light

Bonus 
30 STD

Bonus 
30 LC

Solo Innova 
30 STD/LC

Solo Innova 
50 STD/LC

Modulerende effekt

Egnet til hybride anlæg

Ladekreds*

Eltilsslutning 230 Volt, N-PE

Brændsel Kløvet skovtræ, 50 cm

Farve Dueblå

Mål  BxHxD i mm 540x1204x1022 650x1272x1084 650x1522x1130 780x1557x1266

Røggastemperatur – ren kedel 150 - 170  ̊̊ C 140 - 150  ̊̊ C 130 - 140  ̊̊ C 140 - 150  ̊̊ C 130 - 140  ̊̊ C

Vægt  450 kg 505 kg 615 kg 822 kg

Nominel ydelse i kW 31 32,5 50

MInimal ydelse i kW -

Vandindhold 120 L 140 L 270 L

Virkningsgrad i % 89 93,6 93,2 93,8

Lagertank minimum 1500 L 2000 L 2500 L

Kedelklasse iht. EN303-5:2012 5

*Tilkøb

Bonus Light er vores mest enkle brændekedel. Kedlen er udstyret med vores elektroniske standardstyring til brændekedler. Styringen ta-
ger sig af den basale regulering af forbrændingen og giver bl.a. mulighed for at holde øje med røggastemperaturen. Med denne effektive 
og prisattraktive brændekedel, er Bonus Light en interessant mulighed. I udviklingen af Bonus Light, er der ikke gået på kompromis med 
kvaliteten eller effektiviteten. Bonus Light har klaret selv fremtidens hårde kvalitetskrav til fastbrændselskedler, og er stadig til en pris, 
der ikke afskrækker. 

Bonus 30 er de mindste af vores moderne og effektive fastbrændselskedler. Bonus MK2 tilhører serien af den nyeste generation af vores 
højeffektive og moderne fastbrændselskedler. Kedlerne findes i 2 forskellige klasser, hhv. Bonus STD. og Bonus LC. Ydelsen er 32 kW for 
begge. Både STD. og LC. er udstyret med moderne elektroniske styringer. 

STD. Kedlen er udstyret med: vores standardstyring til fastbrændsel, der tager sig af den basale regulering af kedlen, som bl.a. også giver 
mulighed for at holde øje med røggastemperaturen. 
LC-Kedlen er udstyret med: udetemperaturføler, temperaturføler til brugsvandstank, temperaturføler til lagertanke og styring som er for-
beredt for tilslutning af vores ekstra udstyr. 

Solo Innova MK2 tilhører serien af den nyeste generation af vores højeffektive og moderne fastbrændselskedler. Kedlerne findes i 2 for-
skellige klasser, hhv. STD-klassen og LC-klassen og i hver klasse findes en 30 og en 50 kW kedel. Begge klasser er udstyret med moderne 
elektroniske styringer. 

STD. kedlen er udstyret med: en forholdsvis enkel styring, der først og fremmest tager sig af den mest basale regulering af selve kedlen. 
Kedlen er udstyret med vores standardstyring til fastbrændsel, der tager sig af den basale regulering af kedlen, som bl.a. også giver mu-
lighed for at holde øje med røggastemperaturen.
LC. kedlen er udstyret med: en iltstyring af forbrændingsprocessen, avanceret styring af lagertankene, brugsvand og husets varmekredse 
er mulig, udetemperaturføler, temperaturføler til brugsvandstank, temperaturføler til lagertank og styring som er forberedt for tilslut-
ning af vores ekstra udstyr.


