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Värmecentral AGDA
En smart lösning på värmeanläggning

Värmecentralen är tillverkad i svetsad stålkonstruktion med grun-
dad träfasad.
Den är inredd med Janfire Intergralpanna, Pellistoreförråd samt 
Schüco premium solfångare och ackumulatortank.
AGDA levereras färdigmonterad från fabrik och lyfts av med kran-
bil i din trädgård, därefter går det enkelt och snabbt att docka till 
anläggningen till ditt hus.

Med AGDA får du senaste tekniken på pelletseldning, som mer 
än halverar uppvärmningskostnaden.
Dessutom en solfångarpanel som sänker värmebehovet med ca 
25 %, alltså en besparing runt 60 - 70 %.

AGDA kan även installeras med Stokerbrännare för att ge möjlig-
het att elda med pellets, flis eller spannmål m.m.



Värmecentral AGDA:

* För den som inte har utrymme för pannrum
* För den som saknar godkänd skorsten
* För den som vill konvertera från vattenburen el
* För två grannar som vill dela på kostnaden
* För den som vill köpa färdig värmelösning
* För äldre som vill kunna bo kvar i sitt gamla hus när krafterna tryter
* För den som känner en trygghet i att ha eldningen skild från bostaden
* För den som inte har bra söderläge på något tak
* För den som har K-märkta hus eller liknande
* För den som har ett litet pannrum och vill nyttja förråd och solfångardel
* För den som vill ha ett högre andrahandsvärde på sitt värmesystem

Värmecentral AGDA
En smart lösning på värmeanläggning

Tänkbara användare:

Villor utan pannrum
Barnstugor 
Temporära lösningar 

Kedjehus
Två grannar
K-märkta hus

Kyrkor
Färdig värme
Affärslokaler mm.
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Lyfts på plats med kranbil



Värmecentral AGDA
En smart lösning på värmeanläggning

Värmeeffekt Panna 20 - 50 kW
Vattenvolym Ack.tank 750 L Panna 150 L
Solfångararea (ca 5000 - 7500 kW) 10 

m²
Pelletsförråd 3700 kg
Längd 4,45 m Total 5,4 m
Bredd 2,9 m Total 3,7 m
Höjd 3,7 m Transport 3,45 m
Höjd skorsten ( 4,7 m )
Takvinkel 49°
Yta på marken 12,9 m²

Exempel på prestanda vid seriekoppling av stugor:

- 2st fullutrustade stugor = ca 100kW värmeeffekt för pannorna.
 + ca 15 000kW solenergi/år

- 3st fullutrustade stugor = ca 150kW värmeeffekt för pannorna.
 + ca 25 000kW solenergi/år

Stugan är patentsökt.

Interiör från Värmecentral AGDA Optimal inhämtning av solens strålar:
 * rätt vinkel på taklutning
 * rätt väderstreck
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