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DISTRIBUTÖR FÖR GILLES I SKANDINAVIEN
Nya SWEBO Bioenergy har skrivit kontrakt med Österrikiska GILLES om att sälja och
installera Gilles värmepannor för flis och pellets i effektområdet 15 – 5000 kW.
GILLES är en extremt högkvalitativ produkt som nog får anses vara det ”bästa av det bästa”.
Pannorna är helautomatiska och kräver extremt lite skötsel. Automatisk rengöring av konvektion,
eltändning, askurmatning är standard likväl som O2 givare, lågfriktions cellmatare med klipp funktion,
rökgasfläkt och inbyggda cykloner (inbyggda cykloner gäller enbart industripannor).
Vikten avgör
GILLES värmepannor 15 – 160 kW (HPK-RA), är en klass för sig. Pannorna är självklart
helautomatiska med alla tillbehör man kan tänka sig, men det som verkligen bevisar dess kvalité är
vikten på pannan. GILLES väger upp till dubbelt så mycket som andra pannor i samma
effektområde med liknande utrustning, det beror på att GILLES lägger ner mer material i deras
pannor vilket i sin tur ger en längre hållbarhet och en säkrare drift.

Gilles HPK-RA
Elda ved samtidigt
GILLES HPK-RA upp till 160 kW är den enda pannan där man kan elda med ved samtidigt som man
eldar med ex flis, utan omställning, bara lägga i ved och stänga luckan! Styrningen känner av detta
och drar ner på fliseldningen samtidigt som veden får brinna ut, därefter återgår fliseldningen
automatiskt till att elda med flis, tryggt enkelt och smart!!
Industriell skönhet som man aldrig ser
GILLES HPKI-K är pannan som du nästan aldrig ser, på grund av att du inte har behov att hantera
den så ofta. En industripanna från GILLES är helautomatiska så som alla pannor från GILLES är.
GILLES HPKI-K rengörs en gång per kvartal, dvs. fyra gånger per år... Har du tid med det? Vi tror
det.
Kvalitén hos Gilles är obeskrivlig, den är onekligen gjord för att hålla i decennier. Med ett rejält
förbränningssystem med 150 mm tjocka(!) gjutna eldfasta väggar i eldstaden, en högkvalitativ
brännkammare, tryckluftsotning, inbyggda smarta cykloner, rökgasfläkt, O2 givare, patenterad
cellmatare som klipper av för stora bitar flis, webb baserat styrsytem osv. så sätter GILLES
industripannor en ny std på den Svenska marknaden. Välkommen till oss och låt dig inspireras av
högteknologi i perfektion.
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