
Ekstra stor askeskuffe
Askeskuffen skal tømmes med 5-6 ugers mel-
lemrum, men du kan få monteret en ekstra stor 
askeskuffe med håndtag og hjul, der kun skal 
tømmes en enkelt gang om året.

Brugervenlig betjening
BioHeats overskuelige display med dansk tekst 
giver dig oplysninger om fremløbstemperatur, 
returtemperatur, røgtemperatur og iltprocent.  
Du kan aflæse kedlens driftstilstand og indstil-
linger, og det er enkelt at ændre dem. Du kan 
umiddelbart se eventuelle driftsforstyrrelser på 
displayet i let forståelig tekst.

Automatisk påfyldning
Har du plads til at have træpiller til lang tids forbrug 
liggende løst i lager eller i en silo, så har Passat 
udviklet en fuldautomatisk påfyldning af BioHeat. En 
skånsom vakuumtransport af pillerne i slanger, der 
kan være op til 25 m lange, sørger for at BioHeats 
magasin er fyldt.

  

Træpiller er nemt
Påfyldning af piller skal kun foretages 2 – 3 gange 
om ugen for en familie på fire med et almindeligt 
forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde 
træpiller på en enkelt gang om ugen, kan du 
anskaffe et forhøjet magasin. Med det skal du 
kun fyldes piller på en enkelt gang om ugen. Du 
kan trygt tage hjemmefra på en kort ferie og have 
varmt vand, når du kommer hjem.
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Miljøministeriets bekendtgørelse fra 
1/1 2008 kræver at biobrændsels-
kedler skal have en virkningsgrad, 
der opfylder kedelklasse 3 i Dansk 
Standard/EU Norm 303-5.
BioHeats ydelse er langt bedre end 
disse krav. Ved afprøvning på Tek-

nologisk Institut er BioHeat blevet 
målt til en effektiv virkningsgrad på 
90,7% og et udslip af CO2 på kun 
123 mg/Nm3 røggas
BioHeat er dokumenteret effektiv og 
miljøvenlig varmeteknologi.

BioHeat skal tilsluttes en skorsten. 
Der er tilslutningsmulighed i både 
højre og venstre side.
BioHeat skal tilkobles varmesyste-
met, og både fremløb og returløb 
tilsluttes oven på anlægget.
Der ud over skal der kun tilsluttes 
230 V.

Selve BioHeat er kun 55 cm bred 
uden sidepaneler, så den kan let 
komme igennem en almindelig 
døråbning. Adskilt vejer kernen i 
BioHeat under 300 kg.

Passat Energi
Passat Energi har udviklet og produceret  
varmesystemer til biobrændsel siden 1972  
og har installeret med end 70.000 anlæg i  
Danmark. Passat Energi er en af Europas  
førende indenfor området.
Passat Energi er kendetegnet ved udvikling, 
service og engagement.

Krav og sikkerhed

Enkel installation

Vestergade 36 · Ørum · 8883 Tjele
Tlf.: +45 8665 2100 · Fax: 8665 3028
www.passat.dk · passat@passat.dk

  Bioheat 15 BioHeat 25
Effekt 15 kw 25 kw
Virkningsgrad fuldlast/dellast 91,2/88% 91,1/88%
Størrelse BXDXH 650 x 1360 x 1300 mm 650 x 1360 x 1300 mm
Pladsbehov 1250 x 2000 x 2000 mm 1250 x 2000 x 2000 mm
Vægt 350 kg 350 kg
Vandindhold 70 l 70 l
Brændselsmagasin 140 l/90 kg 140 l/90 kg
Askeskuffe 12 l 12 l
Brændselstype Træpiller Træpiller
Røgrør diameter 130/133 mm (udv. mål) 130/133 mm (udv. mål)
Elforbrug 41-60 w 41-60 w
El tilslutning 230 V – 50 Hz – 10A 230 V – 50 Hz – 10A
Fremløbstemperatur 65-80°C 65-80°C
Fremløb og retur 1” 1”
Prøvetryk/arbejdstryk 4,5/3 4,5/3
Minimum skorstensdiameter Ø150 mm Ø150 mm
Godkendelse DS/EN 303-5 Kedelkl. 3 DS/EN 303-5 Kedelkl. 3 
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af din varmeregning

Ny model!
BioHeat fra Passat Energi.                  
Banebrydende dansk 
teknologi indenfor  
CO2 neutral opvarmning 

ved at tænke på miljøet 
og uden besvær!

Krav og sikkerhed

Enkel installation



Du kan spare halvdelen af din varme-
regning ved at skifte dit oliefyr ud 
med BioHeat og anvende biobrænd-
sel – træpiller. Alt efter dit forbrug 
er BioHeat betalt tilbage på 2-4 år.

Træpiller er CO2 neutrale, så der 
udledes ikke mere CO2 ved af-
brænding, end træet har optaget i 
vækstperioden.

Du skal være opmærksom på at den 
CO2 frigives under alle omstændig-
heder. Om du brænder træet af eller 
det går til i naturen, betyder intet i 
forhold til miljøbelastningen.

Du skal ikke tro, at træpillerne kom-
mer til at fylde hele din garage, eller 
at du skal have en silo stående.

Træpillerne køber du i handy 16-20 
kilos sække. Du kan få dem leveret 
ved døren på paller, og bestiller du 
dine træpiller 2-3 gange om året, så 
fylder de ikke meget mere end din 
olietank.

BioHeat tilsluttes dit bestående 
varmesystem og fylder ikke mere 
end dit oliefyr.

Det eneste, du skal gøre, er at fylde 
en sæk træpiller på fyret og tømme 
askeskuffen en gang i mellem  
– fyret siger selv hvor tit.
 

BioHeat
Automatisk træpillefyr 
til enfamiliehuse

I skemaet kan du selv beregne din 
besparelse ved at gå over til BioHeat. 
Så kan du jo overveje, hvor du ellers 
kan spare så mange penge med så 
lille en indsats. Du skal ikke lide af-
savn af nogen art, men får et renere 
miljø og en renere samvittighed.

Forbrug i olie pr. år i liter:

Listepris olie pr. liter:

Årligt forbrug olie i kr. (liter x listepris):

Forbrug træpiller i kg = olie i liter x 2,2:

Listepris træpiller pr. kg:

Årligt forbrug træpiller i kr.(kg x listepris):

Besparelse pr. år.:

Beregn din besparelse her:



BioHeat har et højeffektivt brænd-
kammer, hvor iltprocenten styres så 
forbrænding altid er optimal, og den 
bedste virkningsgrad opnås. Den 
varme røg ledes gennem de selvren-
sende røgrør, hvor spiralsnoede tur-
bulatorer sinker røgen nok til at den 
afgiver sin varme til det vand, der 
omgiver rørene. Røgen ledes derfra 
ud i skorstenen, mens det varme 
vand sendes ud i varmesystemet.

BioHeat er forsynet med et brænd-
selsmagasin, der rummer træpiller 
nok til 2-4 dages almindeligt forbrug. 
En snegl trækker automatisk den rig-
tige mængde træpiller fra magasinet 
og lader det falde ned i brændkam-
meret. I brændkammeret skubbes 
asken samtidig ned i askeskuffen, så 
forholdene konstant holdes optimale.

• Optimal energiudnyttelse   

 (over 90%)

• Sommer- og vinterdrift

• Driftssikker

• Automatisk og sikker på- 

 fyldning af brændkammer

• Automatisk rengøring af røgrør

• Automatisk fjernelse af aske fra  

 brændkammer

• Støjsvag

• El-forbrug under drift ca. 60 W

• CO2 neutral opvarmning

• Kompakt

• Lave tilslutningsomkostninger

• Brugervenlig 

• Økonomisk

• Gennemprøvet teknologi

BioHeats ydelse tilpasses det aktu-
elle forbrug. Om sommeren, hvor 
der kun bruges lidt varme, tænder 
og slukker BioHeat automatisk, alt 
efter varmeforbruget. 

Ved lavt forbrug lukker BioHeat 
af for en del af røgrørene, så der 
opretholdes en høj røgtemperatur. 
Derved undgås problemer med 
kondensering og løbesod.

Er du også træt af de stigende priser på olien til dit fyr?
Så er det nu muligt at får CO2 neutral opvarmning, der 

skærer halvdelen af din varmeregning væk.



CO² neutral opvarmning har 
aldrig været nemmere
Vi skal alle udlede mindre CO2. Regeringens målsætning er 1 ton mindre 
for hver af os. BioHeat er CO2 neutral opvarmning til enfamiliehuse. 
BioHeat betyder en række fordele for dig:
Biobrændsel er ikke pålagt hverken energiafgift eller CO2 afgift.
Biobrændsel koster væsentligt mindre end el, olie eller gas.

BioHeat er banebrydende og driftsikker teknik, der er gennem-
prøvet hos mere end 100 forbrugere siden 2006.
BioHeat kræver et minimum af dig. Du bruger kun et kvarter om 
ugen.

BioHeat er effektiv, billig og miljørigtig opvarmning.


