PELLET HEATING AB

Lilla Frö Pelletskamin
Tradition och elegans - i det lilla formatet
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KMP Lilla Frö är trots små dimensioner och ringa vikt en fullvuxen
kamin med rejält pelletsförråd, som ger lång brinntid och med
extremt höga verkningsgrad. Kaminen finns med svarta eller vita
sidor och topp, samt svart eller silvergrå front.
KMP Lilla Frö är utvecklad och tillverkad i Sverige och
genomsyras av en genuin kvalitetskänsla. Kaminens har design
och format som passar i de flesta hemmiljöer. KMP Lilla Frö är ett
lättskött och prisvärt alternativ som ger skön värme och extra
myskänsla i fritidshus och mindre villor.

Ger ditt hem värme med automatik
Lilla Frö har en patentsökt ny matarkonstruktion, som tillsammans
med den elektroniska trådlösa styrningen justerar bränslematningen automatiskt och anpassar sig efter olika pellets.
Lilla Frö är utvecklad för att fungera som en primär värmekälla.
Den höga verkningsgraden i kombination med den automatiska
driften gör att kaminen kan ersätta mer än 80% av uppvärmningen
i en normal villa med t.ex. direktverkande el. Rumstemperaturen
ställs enkelt in på manöverpanelen och vid termostatdrift tänds
och släcks kaminen automatisk för att hålla inställd temperatur.
Påfyllning av pellets sker ovanifrån genom att toppen öppnas med
ett knapptryck så att pelletsförrådet blir tillgängligt. Det rymliga
förrådet gör att kaminen i ett normalt hus även vid kalla
utetemperaturer brinner 1-2 dygn innan det är dags att fylla på
igen.
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Med eller utan skorsten...
Finns det ingen skorsten i huset kan du välja att installera Lilla Frö
helt utan en traditionell skorsten. Lösningen kallas KMP Drag och
är en patenterad fläktstyrd rökgaskanal som går rakt ut genom
väggen. Du kan naturligtvis även ansluta kaminen till en befintlig
eller ny skorsten om kaminen inte kan placeras vid en yttervägg.

Enkel att underhålla
En patenterad mekanism rengör röktuberna varje gång du lyfter på
locket för att fylla på nytt bränsle. Askan ramlar ner i en väl tilltagen
asklåda, som ligger i botten innanför den glasförsedda dörren. Även
brännarkoppen är lätt att tömma på aska, detta skall göras ett par
gånger per vecka under eldningssäsongen. Askan kan med fördel
strös ut i rabatten, där den utgör ett bra gödningsmedel.

Pellets - miljövänligt och bekvämt
Bränslepellets tillverkas av restprodukter från sågverken, sågspån
eller hyvelspån. När man eldar pellets släpper man ut koldioxid i
luften, denna tas upp av träd och växter som gror och som binder
upp kolet i växten och avger syret till luften. Pelletseldning är i det
närmaste koldioxidneutralt, och har stora fördelar framför vanlig
vedeldning. Askmängden är mindre, och hanteringen är betydligt
enklare och mindre arbetskrävande. Den största fördelen är ändå att
kaminen avger just den effekt som behövs för att innetemperaturen
ska hålla sig på önskad nivå. Den relativt låga effekten ger en jämn
och effektiv värme, och termostatstyrningen sköter resten.

Effekt min/max
Pelletsförråd
Verkningsgrad

3/5 kW
32 liter/21 kg
>90%

Strömförsörjning

230 VAC

Rökrör diameter

Ø76 mm

Vikt
Ljudeffektnivå

Din återförsäljare:

––––––––– KMP Pellet Heating AB –––––––––
Fabriksvägen 1, 387 36 Borgholm
www.kmp-ab.se | email@kmp-ab.se

Full kontroll

Tekniska data

80 kg
<45 dB(A)

På den trådlösa fjärrkontrollen kan du ställa
in flera driftalternativ, såsom tidsstyrt tilleller frånslag, nattsänkning eller
dagsänkning. Du kan ha olika alternativ för
olika dagar i veckan. Eller välj mellan
termostatstyrd eller kontinuerlig drift. Kan
även kopplas upp mot ditt lokala nätverk
för övervakning och fjärrstyrning via
webläsaren.

