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WAMSLER VEDSPISAR

För värme och matlagning

Wamsler
–
österrikiska
vedspisar
Wamslers sortiment av vedspisar är av hög
kvalitet och för varierande behov. Produkterna
är uppskattade - de fungerar effektivt, är
miljövänliga och formmässigt tilltalande.
Målsättningen är att erbjuda marknadens mest
prisvärda och eloberoende värmekällor.
Nordic Heating har lång erfarenhet av kaminer,
spisar och skorstenar. Vi levererar till hela
landet, ofta direkt till dörren.
Vår egen isolerade skorsten BIOMODUL säljer
vi med prisgaranti och den är lämplig till
Wamsler-spisar i det fall röranslutningen inte
görs direkt in i murstocken.
I Gävle och Sandviken med omnejd säljer vi
dessutom braskaminer och skorstenar i vår
fysiska butik med över 75 olika kamin-modeller
i utställning. Vi gör även installationer i
närområdet.
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WAMSLER
Wamsler har utvecklat vedspisar sedan 1875. Vi har använt 140 års erfarenhet, vårt tekniska kunnande
och vår tradition för att utveckla vårt sortiment och i enlighet med vår företagsfilosofi – innovation med
tradition – förfinat och försett våra vedspisar med ett antal nya funktioner. Resultatet är en ny generation
vedspisar, som uppfyller dina önskemål och dagens krav på en vedspis. Wamslers vedspisar kan anpassas
till dina behov och vanor och med sina exklusiva funktioner gör de matlagning till ett sant nöje och en
upplevelse. Dessutom har vi försett våra vedspisar med modern förbränningsteknik som utnyttjar energin
i bränslet på ett optimalt sätt. Det sänker dina värmekostnader och skonar miljön. Wamslers vedspisar är
inte bara funktionella för uppvärmning och matlagning, utan de bidrar även med atmosfär och välbehag
tack vare sin formgivning och design. Upplev själv!
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W1-40
effektiv
40 Liten,
Liten, enkel och effektiv

Koppla
tilluften
Koppla
tillufteutifrån
W1-40 har som standard en extern luftanslutning.

WAMSLER W1-40 SVART

WAMSLER W1-40 VIT

TILLBEHÖR W1-40
• Golvplåt (svart)
• Tilluftslang (uteluft)
• Spjällaxel till rökrör

WAMSLER
WAMSLER
W1-40
W1-40
Arbetshöjd:
900+20
mm
Arbetshöjd
Bredd: 400 mm
Bredd
900+20 mm
Djup: 600 mm
Djup
400 mm
Hällens mått BxD: 332x521 mm
Hällens
mått
BxD
600 mm
Drag mbar: 0,12 mbar
Drag
mbar
Rökrör
diameter: 120 mm
332x521 mm
Vikt netto:
124 kg
Rökrör
diameter
0,12 mbar
Eldstad
HxBxD:
260x225x345
mm
Vikt netto
120 mm
Eldstadsöppning HxB: 525x220 mm
Eldstad HxBxD
26
124 kg
Effekt: 6 kW
Eldstadsöppning
HxB
0x225x345
mm
Avstånd till brännbart i sidled: 200 mm
Effekt
525x220 mm
Avstånd till brännbart baktill: 200 mm
CO-utsläpp
13% O2 (krav
≤ 0,30%): 0,014%6 kW
Avstånd
till brännbart
i sidled
Avstånd till brännbart baktill
200 mm
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)
200 mm
0,014%

Genom
ansluta
slang direkt till
W1-40atthar
som en
stan
eldstaden
denauppvärmda luften att bli
lutning. kommer
Genom att
kvar
inne. Spisen
suger
eldstaden
kommer
de in förbränningsluft utifrån.
Det
är inne.
inte bara
lågenergihus
eller extremt
kvar
Spisen
suge
välisolerade hus som drar nytta av denna finess.
Inomhusklimatet blir bättre.
Anslutning till skorsten kan ske bakifrån, uppifrån
och från höger eller vänster sida. Enklaste
anslutning ar bakifrån.
Anslutningssats med murstos och packning
medföljer utan kostnad. Lock, luftslang for
tilluft utifrån till eldstaden och spjäll till den
medföljande anslutningssatsen for rökgaserna
finns som extra tillbehör.

90

Ställbara tassar +20mm
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Tack vare glaset i eldstaden har du full koll på
Tack vareLuft
glaset
i elds ner på insidan av glaset
eldningen.
strömmar
eldningen.
Luft
ström
och håller det rent från sot. Konvektionsluft ser till
och håller
attsetglaset
håller det
sig rent
svalt på utsidan. Dessutom
ser ett
till tillbehör
att glaset
håll
finns
som
bestar av rostfri
Dessutom
ett tillover glaset, för att helt
isolerad
plåtfinns
att hänga
reducera
strålningseffekten
fri isolerad
plåt att hän från glaset. Ett bra
tillbehör
du ofta står framför spisen.
reduceraomstrålningseff
tillbehör om du ofta st
W1-40 är som övriga spisar i W1-serien från
Wamsler
utrustad
med vermekulit under stålhallen
W1-40 är
som övriga
för
bästa
förbranning.
I hällen som är av planslipat
Wamsler utrustad me
stål
ligger
två
glaskeramikplattor
infällda. W1-40
hällen för bästa förbr
har primär, sekundär och tertiärluft
av planslipat stål ligg
som gör den till ett mycket miljövänligt
infällda. W1-40 har p
alternativ. Dessutom finns en integrerad
tiärluft som gör
den tisom reglerar tillförseln av
dragregulator
inbyggd
alternativ.
Dessutom
luft till eldstaden så att tillförseln automatiskt blir
regulator
den
rätta. inbyggd som
till eldstaden så att ti
den rätta.

WAMSLER VEDSPISAR

Full
kollkoll
på eldningen
Full
på eld

W1-50

En innovativ smalspis

W1-50 är egentligen endast 30 cm bred, men med luftkylda sidopaneler blir den
50 cm och därigenom klar för installation mot brännbar inredning. Inget murbehov!
Full koll på eldningen
Tack vare glaset i eldstaden har du full koll på
eldningen. Luft strömmar ner på insidan av glaset och håller det rent från sot. Konvektionsluft
ser till att glaset håller sig svalt på utsidan.
Dessutom finns ett tillbehör som består av rostfri isolerad plåt att hänga över glaset, för att helt
reducera strålningseffekten från glaset. Ett bra
tillbehör om du ofta står framför spisen.
W1-50 är som övriga spisar i W1-serien från
Wamsler utrustad med vermekulit under stålhällen för bästa förbränning. I hällen som är
av planslipat stål ligger två glaskeramikplattor
infällda. W1-50 har primär, sekundär och tertiärluft som gör den till ett mycket miljövänligt
alternativ. Dessutom finns en integrerad dragregulator inbyggd som reglerar tillförseln av luft
till eldstaden så att tillförseln automatiskt blir
den rätta.

Ett med köksbänken
W1-50 är utrustad från fabrik med luftkylda
sidopaneler som innebär att man kan bygga in
spisen i köket utan att mura brandväggar mellan spisen och köksskåpen. Spisen går också att
specialbeställa i 85cm höjd.

WAMSLER W1-50
Arbetshöjd
900+20 mm
Bredd
503 mm
Djup
600 mm
Hällens mått BxD
332x521 mm
Drag mbar
0,12 mbar
Rökrör diameter
120 mm
Vikt netto
124 kg
Eldstad HxBxD
260x225x345 mm
Eldstadsöppning HxB
525x220 mm
Effekt
6 kW
Avstånd till brännbart i sidled
3 mm
Avstånd till brännbart baktill
200 mm
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)
0,014%
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(Ställbara tassar +20 mm)

Koppla tilluften utifrån
W1-50 har som standard en extern luftanslutning. Genom att ansluta
en slang direkt till eldstaden kommer den uppvärmda luften att bli kvar
inne. Spisen suger in förbränningsluft utifrån. Det är inte bara lågenergihus eller extremt välisolerade hus som drar nytta av denna finess.
Inomhusklimatet blir bättre.
Anslutning till skorsten kan ske bakifrån, uppifrån och från höger eller
vänster sida. Enklaste anslutning är bakifrån.
Luftslang för tilluft utifrån till eldstaden och spjäll till den medföljande
anslutningssatsen för rökgaserna finns som extra tillbehör.

Lagervara, snabba leveranser

Tryck till med foten på vedvagnen och den åker ut på sina
kullagrade skenor.

Anslutningssats medföljer vid beställning.
Innehåller: murstos, packning och rökrör.
Spjäll finns som tillbehör.

WAMSLER W1-50 VIT
Bilden visar W1-50 med komplett stålhäll.

TILLBEHÖR W1-50
• Golvplåt
• Tilluftslang (uteluft)
• Spjällaxel till rökrör
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WAMSLER W1-50 VIT
Bilden visar W1-50 med stålhäll och
2st glaskeramikplattor infällda i stålhällen.

WAMSLER VEDSPISAR

W1-50 kommer lagerföras i färgerna vit eller svart med stålhäll och integrerade glaskeramikplattor. Höjd 900 mm.

W1-75

Kopplar tilluft utifrån
Eldstaden i W1-75 gör tillsammans med Triple Air och
Fireplus-systemet att förbränningen sker nästan helt utan
skadliga utsläpp. W1-75 underskrider kraftigt de gränsvärden
som gäller idag och som eventuellt kan införas i framtiden.
Du sänker dina uppvärmningskostnader genom den extremt
höga verkningsgraden och den längre förbränningstiden.
Med automatisk dragreglering till förbränningen blir eldningen ett rent nöje.
Eldstaden är på hela 21 liter och i ugnen finns belysning
samt termometer som underlättar vid bakning. Handtagen
till eldstaden är luftkylda för att förhindra brännskador. Ett
strålskydd finns som extra tillbehör att hänga på eldstadsluckan för att minska strålningsvärmen när du står framför
spisen. Du kan välja mellan stålhäll och glaskeramikhäll
som tillbehör. W1-75 finns i flera färger!
Anslutningssats medföljer vid beställning. Innehåller:
murstos, packning och rökrör. Spjäll finns som tillbehör.

W1-75 Antracit

W1-75 Svart

Koppla tilluften utifrån
W1-75 har som standard en extern luftanslutning. Genom att
ansluta en slang direkt till eldstaden kommer den uppvärmda
luften att bli kvar inne. Spisen suger in förbränningsluft utifrån.
Det är inte bara lågenergihus eller extremt välisolerade hus som
drar nytta av denna finess. Inomhusklimatet blir bättre.
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Arbetshöjd 90cm

740mm (+50)

WAMSLER W1-75
Arbetshöjd
900+20 mm
Bredd
750 mm
Djup
600 mm
Hällens mått BxD
737x521 mm
Drag mbar
0,12 mbar
Rökrör diameter
120 mm
Vikt netto
171 kg
Eldstad HxBxD
225x264x350 mm
Eldstadsöppning HxB
525x326 mm
Effekt
8 kW
Avstånd till brännbart i sidled
200 mm
Avstånd till brännbart baktill
200 mm
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)
0,009%
Uppfyller svenska miljökrav

740mm (+50)

Glaskeramikhäll (tillbehör) Luftkylda handtag (ingår)

W1-90

Hjärtat i ditt kök
W1-90 är designad med brandväggar, vilket innebär att
du inte behöver mura. Smidigt och smart om du bygger
helt nytt. Den hör till de renaste i sin klass. Med reglerbar
primärluft och optimalt placerade kanaler för sekundär- och
tertiärluft blir förbränningen extremt effektiv och rökgaserna genomgår full efterförbränning.
Den stora nyheten med W1-90 är vad som döljer sig på
insidan. Här har Wamsler tagit fram en modern vedspis
som uppfyller alla miljöanspråk. W1-90 har vermekulit
under hela stålhällen utom där kokplattorna finns, för att
uppnå fullständig förbränning och för att tillgodose myndigheternas hårda krav på utsläpp.
W1-90 kan fås med glaskermikhäll eller traditionell stålhäll. Tack vare belysning och ett stort fönster får du full
överblick över maten i ugnen.

Glaskeramikplattorna på spisen blir snabbt varma för matlagning. Detta tack vare den nya konstruktionen med vermekulitplattan under stålhällen. På tre ställen styrs värmen direkt
mot kokplattorna.

Lagervara, snabba leveranser
W1-90 kommer lagerföras i färgerna vit eller svart med stålhäll
och integrerade glaskeramikplattor. Höjd 900 mm.
Vid specialbeställning kan leveranstiden bli upp till 7 veckor vid
direkt beställning.

WAMSLER W1-90
Arbetshöjd
900+20 mm
Bredd
908 mm
Djup
600 mm
Hällens mått BxD
737x521 mm
Drag mbar
0,12 mbar
Rökrör diameter
120 mm
Vikt netto
188 kg
Eldstad HxBxD
260x225x345 mm
Eldstadsöppning HxB
525x220 mm
Effekt
8 kW
Avstånd till brännbart i sidled
3 mm
Avstånd till brännbart baktill
200 mm
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)
0,006%
Uppfyller svenska miljökrav

En integrerad dragregulator reglerar
tillförseln av luft till eldstaden så att
luftmängden automatiskt blir den
rätta. Anslutning till skorsten kan ske
bakifrån, uppifrån och från sidan.
Spisen finns i både höger- och
vänsterutförande. En högerspis
har eldstaden till vänster och rökanslutning till höger. En vänsterspis har
eldstaden till höger och rökanslutReglage för primärluft.
ning till vänster.

(Ställbara tassar +20 mm)
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W1-90 har som standard en extern luftanslutning. Genom att
ansluta en slang direkt till eldstaden kommer den uppvärmda
luften att bli kvar inne. Spisen suger in förbränningsluft utifrån.
Det är inte bara lågenergihus eller extremt välisolerade hus
som drar nytta av denna finess. Inomhusklimatet blir bättre.

WAMSLER VEDSPISAR

Koppla tilluften utifrån

K135 Stor & väldesignad
K135 har stor eldstad (26 l), tillräckligt stor ugn med
termometer och lampa, rymlig vedvagn och en stor planslipad stålhäll. Kraftigt konstruerad och väldesignad spis
som ger en nominell effekt på 8 kW. Handtagen är utformade med luftslingor för kylning. Primärluften regleras
med automatisk dragregulator och detta i kombination
med sekundärluften skapar den fantastiska förbränningen.
Hällstången går att montera bort om så önskas. Tändspjäll
finns. Belysning till ugnen underlättar vid matlagning.
Diverse tillbehör för rengöring och hantering av spisen
medföljer. Anslutning mot skorsten kan göras baktill eller
upptill. Som tillbehör till spisen finns 100 mm mellansektioner. Finns både i höger- och vänsterutförande.
Spisarna finns i färgerna svart eller rostfritt. Vi lagerför
den i svart. Leveranstiden för rostfri kan bli ca 7-8 veckor.

Anslutningssats medföljer
vid beställning. Innehåller:
murstos, packning och
rökrör. Spjäll finns som
tillbehör.

WAMSLER K135 S SVART

WAMSLER K135
Arbetshöjd
850 mm
Bredd
800 mm
Djup
600 mm
Hällens mått BxD
680x480 mm
Drag mbar
0,12 mbar
Rökrör diameter
130 mm
Vikt netto
190 kg
Eldstad HxBxD
320x230x400 mm
Eldstadsvolym
26 l
Eldstadsöppning HxB
280x210 mm
Ugn HxBxD
278x300x430 mm
Effekt
8 kW
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)
0,13%
Uppfyller svenska miljökrav
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141 mm

730 mm

Bakanslutning K135

Notera att när eldstaden är till vänster
är rökutgången till höger på baksidan
och vice versa.

Sett framifrån
Toppanslutning K135

141 mm
K135, 125 mm

130 m ø

Sett uppifrån

K128 F

En beprövad trotjänare
K128 F, K128 CL och K128 Standard
Dessa spisar har primär-, sekundär- och tertiärluft till förbränningen.
Nya greppvänliga handtag till eld- och askluckan, glas med termometer i ugnen. Tändspjäll finns för att underlätta upptändning. Vedvagn
finns längst ned. Finns i höger- eller vänsteranslutningsalternativ.
Olika färgalternativ. Lock och glaskeramikhäll finns som tillval.

Anslutningssats medföljer vid
beställning. Innehåller: murstos,
packning och rökrör. Spjäll finns
som tillbehör.

WAMSLER K128 CL VIT

WAMSLER K128 S VIT

600 mm

124 mm

177 mm

120 mm ø
678 mm

120 mm ø
415 mm

WAMSLER K128 F + K128 CL + K128 S
Arbetshöjd
850+50 mm
Bredd
720 mm
Djup
600 mm
Hällens mått BxD
658x490 mm
Drag mbar
0,12 mbar
Rökrör diameter
120 mm
Vikt netto
150 kg
Eldstad HxBxD
310x165x370 mm
Eldstadsöppning HxB
195x160 mm
Ugn HxBxD
270x355x455 mm
Effekt
7 kW
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)
0,10%
Uppfyller svenska miljökrav

850 mm

WAMSLER K128 CL SVART

WAMSLER VEDSPISAR

WAMSLER K128 F ANTRACIT

720 mm

Notera att när eldstaden är till vänster
är rökutgången till höger på baksidan
och vice versa.
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Anslutning till skorsten kan ske bakifrån, uppifrån och från sidan.
Spisen finns i både höger- och vänsterutförande. En högerspis har
eldstaden till vänster och rökanslutning till höger. En vänsterspis har
eldstaden till höger och rökanslutning till vänster.

K118 CL och Standard
Den avancerade förbränningen gör att K 118-serien är miljögodkänd i Sverige.
Mat lagar man på hela hällen, varmast över eldstaden. Hällen består av planslipat stål. Snabbplattan ovan eldstaden består av gjutjärn med flera ringar.
Längst ner finns en vedvagn för tändved. Wamslers nya design och handtag
har både förskönat och underlättat hanteringen av spisen.

Primärluft & Sekundärluft
Mått och övriga data är samma som standardserien. Ett nytt förbränningssystem
gäller K 118. Primärluften som kommer in under rosten kan regleras, vilket gav
toppbetyg i Råd&Röns test av vedspisar. Sekundärluft 1 kommer in i sidan av
eldstaden och kan inte regleras. Sekundärluft 2 kommer in genom eldstadsluckan och kan regleras. Vi rekommenderar att ett spjäll installeras mellan spisen
och skorstenen. Detta är mycket viktigt om draget i skorstenen är extremt hårt.
När man eldat klart för dagen och har en glödbedd i eldstaden stänger man
spjället så att glöden ligger kvar länge. (Spjället får inte vara 100% tätt)

WAMSLER K118 CL VIT

Sekundärluft 2
(reglerbar)

Anslutningssats medföljer
vid beställning. Innehåller:
murstos, packning och rökrör.
Spjäll finns som tillbehör.

Primärluft
(reglerbar)
Sekundärluft 1
(oreglerbar)

TILLBEHÖR K118
• Lock
• Spjällaxel till rökrör
WAMSLER K118 S VIT
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600 mm

104 mm

177 mm

120 mm ø

693 mm

850 mm

WAMSLER K118 S + K118 CL
Arbetshöjd
850+50 mm
Bredd
600 mm
Djup
600 mm
Hällens mått BxD
545x490 mm
Drag mbar
0,12 mbar
Rökrör diameter
120 mm
Vikt netto
120 kg
Eldstad HxBxD
300x150x360 mm
Eldstadsöppning HxB
180x140 mm
Ugn HxBxD
270x300x410 mm
Effekt
6 kW
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)
0,14%
Uppfyller svenska miljökrav

600 mm

Notera att när eldstaden är till vänster
är rökutgången till höger på baksidan
och vice versa.

K176

Lågprisalternativet
WAMSLER WESTMINISTER K176
Ett perfekt alternativet som lämpar sig för fritids- och semesterstugor.
För permanent boende rekommenderas det övriga vedspissortimentet.
Trots priset har Wamsler fortfarande lyckats med design och funktionalitet.
Anslutning till skorstenen sker antingen bak, sida eller topp.
K176E har bekväma lodräta handtag till eldstadsluckan medan K176S har
runda luckvred. Stor bakugn med termometer och en tilltagen eldstadsöppning.
Rostret är av gjutjarn i K176 och eldstaden beklädd med schamotttegel och i
taket av eldstaden sitter ECS-insatsen for en optimal slutförbränning.
En planslipad stålhäll av korten ger goda förutsättningar för stekning och
kokning. Vedvagnen ar mycket rymlig for bakplat, kastruller eller tändved.
Spisarna finns både i höger- och vänsterutförande.

Anslutningssats medföljer
vid beställning. Innehåller:
murstos, packning och
rökrör. Spjäll finns som
tillbehör.

WAMSLER K176 EXCLUSIVE SVART

195 mm

100 mm

432 mm

690 mm

120 mm ø

850 mm

WAMSLER K176
Arbetshöjd
850 mm
Bredd
700 mm
Djup
600 mm
Hällens mått BxD
675x470 mm
Drag mbar
0,12 mbar
Rökrör diameter
120 mm
Vikt netto
130 kg
Eldstad HxBxD
280x175x370 mm
Eldstadsöppning HxB
175x170 mm
Ugn HxBxD
250x320x470 mm
Effekt
5 kW
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)
0,17%
Uppfyller svenska miljökrav

WAMSLER K176 EXCLUSIVE VIT

700 mm
Notera att när eldstaden är till vänster
är rökutgången till höger på baksidan
och vice versa.
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WAMSLER VEDSPISAR

WAMSLER K176 S VIT

K157

Pannan för mindre hus (75-100m2)
Utmärkt i fjällstugan eller sommarstugan
WAMSLER K157 lämpar sig bra i ett mindre hus runt 100 kvm. Den är
inte tänkt för anslutning till ackumulatortank. Vi rekommenderar endast
5-6 radiatorer och eventuellt en mindre dubbelmantlad vv-beredare.
Pannan har isolerat lock över den planslipade hällen. Rymlig eldstad med
sekundärluftspjäll, höj- och sänkbar roster med vev. Primärluften regleras
med automatisk dragregulator, som sitter på askluckan. Längst ned finns
en vedvagn för tändved. Rosten skakar man enkelt från utsidan genom
att koppla på den medföljande spiskroken. Det går lätt att laga mat på den
planslipade stålhällen. Pannan levereras med fyra anslutningsmöjligheter
till skorstenen, bak, höger, vänster eller toppanslutning och även här har
man försett pannan med lång rökgasväg för att ta vara på värmen så effektivt som möjligt. K157 är en kombinerad vedspis och panna. När rosten
vevats upp blir det en vedspis och när rosten har sänkts har man gjort den
till en panna.
K157 och K158 ser till det yttre lika ut men deras pannor skiljer sig åt
invändigt i eldstaden. K157 har keramiskt material i toppen av eldstaden
och således en mindre panndel. Vid upphöjd roster fungerar pannan
nästan som en vanlig vedspis sommartid. K158 har panndelen i hela eldstadsutrymmet (hela vägen från rosten och upp).
Färg: vit eller svart. Avstånd brännbart = 20 cm

Anslutningssats medföljer vid
beställning. Innehåller:
murstos, packning och rökrör.
Spjäll finns som tillbehör.

Produkten är miljögodkänd
Typgodkännande NR. 0266/08

WAMSLER K157
Höjd med lock
875 mm
Arbetshöjd
850 mm
Bredd
500 mm
Djup
600 mm
Hällens mått BxD
409x509 mm
Drag mbar
0,12 mbar
Rökrör diameter
150 mm
Stigare + Retur diameter
1“
Stigare c/c från golv
710 mm
Retur c/c från golv
427 mm
Stigare c/c från sida
126 mm
Stigare c/c från sida
250 mm
Vikt netto
161 kg
Eldstad HxBxD
270-400x234x421 mm
Volym vattenmantel
7l
Eldstadsöppning HxB
200x180 mm
Effekt nominell
12 kW
12

K158

Pannan för det stora huset (100-200m2)
WAMSLER K158 ansluter du till ackumulatortank, men går bra att ansluta
mot ett större antal radiatorer. Vill du få varmt vatten i kranen och värme
från elementen är en kökspanna tillsammans med ackumulatortank det
bästa alternativet. Den minskar dina uppvärmningskostnader och borde
därför vara ett naturligt alternativ i alla större hus. Automatisk dragregulator, sekundärluft, rostskakare från framsidan av asklucka, höj- och sänkbar
rost med vev är några av fördelarna med K158. Längst ned finns en vedvagn.Ovanför den planslipade hällen finns ett isolerat lock, som nerfällt ger
mer värme till systemet och uppfällt ger möjlighet att laga mat. K158 har
fyra anslutningsmöjligheter till skorstenen.
Färg: vit eller svart. Avstånd brännbart = 20 cm

WAMSLER KÖKSPANNOR

Anslutningssats medföljer vid
beställning. Innehåller:
murstos, packning och rökrör.
Spjäll finns som tillbehör.

Produkten är miljögodkänd
Typgodkännande NR. 0265/08

WAMSLER K158
Höjd med lock
875 mm
Arbetshöjd
850 mm
Bredd
500 mm
Djup
600 mm
Hällens mått BxD
409x509 mm
Drag mbar
0,12 mbar
Rökrör diameter
150 mm
Stigare + Retur diameter
1“
Stigare c/c från golv
777 mm
Retur c/c från golv
427 mm
Stigare c/c från sida
250 mm
Stigare c/c från sida
250 mm
Vikt netto
164 kg
Eldstad HxBxD
270-400x234x421 mm
Volym vattenmantel
16 l
Eldstadsöppning HxB
200x180 mm
Effekt nominell
22 kW
13

K148

För hus från 100-200m2
WAMSLER K148 har automatisk dragregulator, sekundärluft, glas med termometer
i ugnen, rosten höj- och sänkbar med vev, vedvagn, tändspjäll och stor eldstadslucka.
Dessutom har K148 termometer som visar vilken temperatur det är på stigarvattnet
och även tryckmanometer. Med hjälp av det centrala reglaget, uppe på hällen, kan
värmen för K148 ledas exakt dit du önskar: för att koka, steka, baka eller för centralvärme och varmvattenberedning.
K148 kan anslutas till skorstenen på fyra ställen. Spisen finns i höger- och vänsterutförande. En högerspis har rökanslutningen till höger och eldstaden till vänster
(framifrån sett). En vänsterspis tvärtom. K148 kan dessutom anslutas i mitten baktill. Röranslutningar till vvs kan anslutas bakom eldstaden eller från sidan.
Färg: vit, svart eller rostfritt. Lock som tillval, rekommenderas.

Anslutningssats medföljer vid
beställning. Innehåller:
murstos, packning och rökrör.
Spjäll finns som tillbehör.

Till K158 och K148 rekommenderar
vi installation av nödströmsaggregat
som automatiskt slår över till 12 volts
bilbatteri när strömmen försvinner.
Läs mer om tillbehör längst bak i
broschyren.
Avstånd till brännbart = 20 cm
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895 mm

895 mm
850 mm
900 mm
600 mm
855x440 mm
0,14 mbar
150 mm
1“
731 mm
404 mm
189 mm
89 mm
206 kg
280-470x234x421 mm
19 l
193x170 mm
360x460x410 mm
23 kW

680 mm

WAMSLER K148
Höjd med lock
Arbetshöjd
Bredd
Djup
Hällens mått BxD
Drag mbar
Rökrör diameter
Stigare + Retur diameter
Stigare c/c från golv
Retur c/c från golv
Stigare c/c från sida
Retur c/c från sida
Vikt netto Eldstad
HxBxD Volym
vattenmantel
Eldstadsöppning HxB
Ugn HxBxD
Effekt nominell

Produkten är miljögodkänd
Typgodkännande NR. 0277/02

TILLBEHÖR KÖKSPANNOR
Lock
Dubbelisolerade lock för dig som vill få mer effekt ut på systemet och
mindre ut i rummet. Finns endast för vit, svart och blå kökspanna K148.

Mellansektion
Mellansektionen är en brandhämmande distansmodul som är godkänd
att montera mellan brännbart material och kökspanna.
Finns i 55 mm eller 110 mm och i passande färg.

Spjäll
Spjäll till anslutningssats finns som tillval.

Kylslinga
Nödkylning för att undvika kokning i systemet. Lätt att montera och
ger en extra trygghet.

ESBE Laddningspaket LTC100
ESBE laddningspaket LTC100 kopplas mellan ackumulatortanken och
pannan. Ger en jämn returtemperatur till kökspannan, vilket förhindrar kondens och tjärbildning runt vattenmanteln.

Eligen
Eligen är en helautomatisk elomformare för omvandling av 12 volt till
230 volt. Omformaren kopplas till ett bilbatteri och skiftar automatiskt
strömkälla vid strömavbrott. När strömavbrottet är över laddas bilbatteriet upp av den inbyggda laddaren.
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