


WIESEL Fagyvédelmi kályha
A FAGYVÉDELMI PARAFFIN GYERTYA
ALTERNATÍVÁJA

■ magas hatásfok
■ környezetbarát
■ gazdaságos
■ újrahasznosítható
■ kevéssé füstöl
■ újratöltés nélkül 6 órán át fűt
■ újratöltéssel meghosszabbítható a fűtési idő
■ újrahasznosítható fűtőanyag
■ a keményfa vagy a tőzegbrikett a fűtőanyag
■ tűzifával is tölthető
■ rozsdamentes változatban is elérhető



WIESEL FAGYVÉDELMI KÁLYHA FŰTŐANYAGA



WIESEL FAGYVÉDELMI KÁLYHA FŰTŐANYAGA

Tőzeg brikett
Alapanyag: formában nagy nyomáson préselt kiváló
minőségű tőzeg
Származási hely: Lopatyn/Ukrajna
Fűtőérték: 17,61 MJ / kg vagy > 4,89 kWh / kg
Méretezés: A fagyasztóhoz tartozó sütő specifikációja
szerint méretezett
Csomagolás: i.M. ~10,4 kg műanyag csomagolásban
(töltési súly tűrés: +/- 7%)
Raklapozás: 96 csomag = 1000 kg eldobható raklapon
Egyszemélyes brikett méretei: 18 x 7 x 5 cm
Hamu: 20,03% Nedvesség: 16,89% Sűrűség 1,2 kg/dm3



WIESEL FAGYVÉDELMI KÁLYHA fa brikettel való
töltése



WIESEL FAGYVÉDELMI KÁLYHA töltése tőzegbrikettel



Különböző fűtési rendszerek összehasonlítása tavaszi fagy esetén

Mérési pont távolság a
hőforrástól

1,25 (m) 1,25 (m) 2,50 (m) 2,50 (m)

Mérési pont magassága 1,00 (m) 2,00 (m) 1,00 (m) 2,00 (m)

Hőmérséklet emelkedés
ødT4 (°C) ødT5 (°C) ødT6 (°C) ødT7 (°C)

Kályha-tőzeg brikett 3,49
4,46 max

2,38
3,05 max

2,46
3,17 max

2,24
3,27 max

1,89 min 1,59 min 1,67 min 0,59 min

Kályha-fa brikett 5,21 6,27 max 5,38 7,07 max 3,55 4,80 max 3,51 4,41 max

4,49 min 3,85 min 2,90 min 2,98 min

Paraffin gyertya 1,66 2,04 max 1,46 2,01 max 0,97 1,24 max 1,03 1,42 max

1,18 min 0,83 min 0,60 min 0,57 min



Különböző fűtési rendszerek összehasonlítása tavaszi fagy esetén



Különböző fűtési rendszerek összehasonlítása tavaszi fagy esetén



WIESEL FAGYVÉDELMI KÁLYHA TÁROLÁSA



WIESEL FAGYVÉDELMI KÁLYHA TÁROLÁSA



Különböző fűtési rendszerek összehasonlítása
Keményfa brikett a WIESEL

fagyvédelmi kályhában
Tőzegbrikett a WIESEL

fagyvédelmi kályhában
Paraffin gyertyák

Éves fix költségek
(beszerzés ÷ amortizációs

időszak) hektáronként

5J fekete lemez: 1080 €
15J rozsdamentes acél: 780 €

5J fekete lemez:1080 €
15J rozsdamentes acél: 780 €

nincs

Változó költségek
éjszakai fagyonként és

hektáronként
(újratöltés nélkül)

kb. 1500 €
plusz munkaidő

kb. 1350 €
plusz munkaidő

kb. 4000 €
plusz munkaidő

Elérhetőség jó jó
jó,

különböző gyártmányok
A tüzelőanyag

vízfelvétele
erős gyenge nincs

Füstképződés
van, de minimalizálható

(légcsatorna)
alig képződik füst

jelen van, emellett korom
és szag képződés

Tüzelőanyag fűtési
forrásonként

20 kg fa brikett
1 kg aprófa

2 gyújtó

20 kg tőzeg brikett
1 kg aprófa

2 gyújtó
6 l puha paraffin












