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LogWIN Classic

Economisch, Robuust en Flexibel

VOORBEREID OP
PELLETKETEL

myComfort
control app

½ m Houtvergassingsketel
Capaciteit: 18, 25, 30 kW
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Warmte
met
toekomst
Al meer dan 90 jaar zorgen we bij gezinnen in heel
Europa voor een comfortabele warme woning.
Gedurende decennia hebben wij waardevolle ervaring
opgedaan en ons ontwikkeld tot een expert van
milieuvriendelijke verwarming oplossingen. Onze
kennis is de basis voor baanbrekende technologieën.
Daarom overtuigen onze verwarming oplossingen niet
alleen vandaag, maar ook morgen met verzekerd
comfort. Elke klant krijgt een op maat toegesneden
verwarming, waarmee het huis jarenlang
betrouwbaar wordt verwarmd.
Wij produceren onze hoogwaardige ketels uitsluitend
in Seekirchen aan de Wallersee, een klein stadje in de
buurt van Salzburg in Oostenrijk. Met innovatieve
producten, overtuigen we niet alleen onze klanten,
maar ook onafhankelijke testinstituten: Zij bevestigen
regelmatig onze hoogwaardige kwaliteit.

Practisch,
Flexibel
en Robuust
De ketel met
99 Voordelen
De nieuwe LogWIN Klassik houtvergassingsketel
beschikt over veel speciale functies. Het is bijzonder
robuust, perfect geschikt voor renovaties, en dankzij
de grote opening van de vulkamer, kan die eenvoudig
met ½ meter houtblokken worden gevuld.

De gepatenteerde verbrandingskamer en LambdaTherm
verbrandingsregeling in de LogWIN Classic zorgen voor
een schone en efficiënte verbranding. Bovendien zijn
Windhager-ontstekingselementen geen slijtagedelen,
maar vallen ze onder de garantie. Dit model is geschikt
voor houtblokken tot een lengte van 50 cm.

• Automatische ontsteking geen aanmaakhout
• Volledig verstelbare
schoorsteenaansluiting
• Verbrandingskamer valt
onder garantie
• Voeg de pelletketel eenvoudig
op elk moment toe

Zie alle 99 voordelen van de LogWIN
4
04

Practisch

Flexibel en eenvoudig

In vergelijking met andere houtvergassingsketels voor
½ meter houtblokken van hoge kwaliteit, is de LogWIN
Classic de meest praktische alles-in-één oplossing die
beschikbaar is. Naast ½-meter houtblokken, kan ook
met ⅓ meterblokken of briketten gestookt worden.
Dankzij de grote vulkameropening kan eenvoudig extra
hout worden toegevoegd. Deze houtvergassingsketel is
handig uitgerust met een uitneembare aslade, waardoor
het verwijderen van as schoon en eenvoudig is. De extra
automatische ontsteking wordt aanbevolen voor extra
gemak - uw huis blijft aangenaam warm, zelfs als u voor
langere tijd niet thuis bent.

De volledig verstelbare schoorsteenaansluiting
(standaard aansluiting aan bovenzijde, maar er is ook een
zijaansluiting beschikbaar), keuze deurhandel aan linkerof rechter zijde en een minimale hoeveelheid benodigde
vloerruimte maken deze houtvergassingsketel
ongelooflijk flexibel. Omdat de ketel door een deur van
70 cm past, kan de LogWIN Classic gemakkelijk in een
stookruimte worden getransporteerd.
U bent zeker met de LogWIN Klassik, omdat deze
houtvergassingsketel ook Pellet Ready voorbereid is.
Dit betekent dat u elk gewenst moment de pelletketel
aan de LogWIN Classic kunt toevoegen. Dat biedt u
comfort en zekerheid van twee soorten brandstof.

Robuust Design
De duurzame verbrandingskamer en de hoogwaardige
stalen behuizing zorgen voor een efficiënte werking voor
vele jaren. We hebben zoveel vertrouwen in de LogWIN
Classic dat we een volledige garantie * geven voor zowel
de ketel, verbrandingskamer als ook accessoires.

* zie voorwaaden voor condities

Upgrade eenvoudig van LogWIN Classic
naar DuoWIN met de toevoeging van de
pelletketel
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Kwaliteit zit
in het detail
Aantrekkelijke
Voordelen
U zult tevreden zijn met elk detail van uw LogWIN
Classic. Elk onderdeel is zorgvuldig ontworpen en
maakt gebruik van de allernieuwste technologie. De
volgende kenmerken blijven de voordelen van een
LogWIN Klassik bewijzen - topkwaliteit met maximaal
gebruiksgemak!

FLEXIBELE UITVOERING
De LogWIN Classiv biedt grote flexibiliteit. Dankzij
de vrij instelbare rookgasaansluiting en de keuze
van de deurvergrendeling links of rechts is de
LogWIN Klassik optimaal geschikt voor alle
toepassingen.

ROBUUSTE VERBRANDINGSKAMER

• Grote vulkameropening
• Uitneembare aslade
• 1/3 minder ruimte
benodigd
• Lange levensduur

AS LADE
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Windhager‘s betrouwbare verbrandingskamer is
geen slijtagedeel, maar valt onder onze garantie.*
* voorwaarden en condities van toepassing

EFFICIëNTE VERBRANDING
Met zijn LambdaTherm-regelsysteem verbrandt
de LogWIN Classic hout gelijkmatig en efficiënt en
produceert het lage emissies. Bovendien zorgt dit
innovatieve verbrandingscontrolesysteem ervoor
dat de sintels lang nagloeien en de ketel
bedrijfsklaar blijft.

VERBRANDINGSKAMER

ROOKGASAFVOER

IDEALE TEMPERATUUR VERDELING
Met de MESPLUS-gelaagde ladingsfunctie worden
temperaturen tot 80 ° C op een gecontroleerde wijze
naar de warmtewisselaar gevoerd. Er is geen andere
aanvullende appartuur nodig en houtaanvulling is
minder vaak vereist.

EENVOUDIGE VULLING
Het vullen van de LogWIN Klassik is bijzonder eenvoudig
en handig met de grote vulkameropening, die ruim 25%
groter is dan in vergelijkbare ketels.

EXTRA AUTOMATISCHE ONTSTEKING
De optionele automatische ontsteking ontsteekt de
LogWIN Classic het hout automatisch - onmiddellijk,
als er warmte nodig is, of op een bepaald tijdstip. De
automatische ontsteking biedt een duidelijk voordeel in
vergelijking met andere houtvergassingsketels aanmaakhout is niet langer nodig.

SCHONE VERBRANDINGSKAMER
De grote uitneembare aslade voor de LogWIN Classic
zorgt ervoor dat de verbrandingskamer schoon blijft.

Afbeelding van LogWIN Classic met automatische ontsteking
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Warmte
met
toekomst
Klanten
referenties
De LogWIN Classic biedt een veilige, gemakkelijke
en efficiënte bediening. Deze twee tevreden klanten
vertellen over hun positieve ervaringen.

"We verwarmden ons huis van 300 vierkante meter
met fossiele brandstoffen. Sinds we de LogWIN Classic
hebben geïnstalleerd, zijn onze verwarmingskosten
met meer dan 70 procent gedaald! We zijn ook
tevreden met de betrouwbaarheid van de houtketel. "
Sigrid & Dieter Hilmes,
Georgsmarienhütte, Duitsland
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"Mijn Windhager houtvergassingsketel is
niet alleen milieuvriendelijker dan mijn oude
olieboiler, hij is ook praktischer. Ik hoef lang
niet zoveel hout te vullen als mijn buren. '
Josef Eberharter,
Hart im Zillertal, Oostenrijk

Kosteneffectieve en
milieuvriendelijke verwarming
Verwarmen met hout is economisch en draagt ook
actief bij aan de bescherming van het klimaat.

KLIMAAT VRIENDELIJK
Het verbranden van houtbrandstof
is CO -neutraal en draagt bij het klimaat.
2

Studies hebben aangetoond dat verwarming met hout de
consument geld bespaart, het milieu beschermt en de
meest economische verwarmingsmethode is. Hout is een
hernieuwbare grondstof en zal lang in de toekomst
beschikbaar zijn vanuit een duurzame bron. Gedurende
zijn leven absorbeert een boom dezelfde hoeveelheid
koolstof als het afgeeft wanneer het brandt. Daarom is
verwarmen met hout CO2-neutraal.

LOKALE ECONOMIE
Hout is een vervangbare, natuurlijke
grondstof, en is daarmee een
milieuvriendelijk alternatief voor
olie of gas.

ECONOMISCH
Vergeleken met de constant stijgende
prijzen van fossiele brandstoffen, is
hout goedkoop en stabiel in prijs.
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Windhager
Systeem
Technologie
Eenvoudige combinatie met
andere verwarmingsproducten
Ingewikkeld eenvoudig gemaakt - de LogWIN Classic
eenvoudige combinatie met andere toestellen.

Het bedienen van uw verwarming
is nog nooit zo gemakkelijk
geweest als met
Apple iOS

Android

AccuWIN-zonnecascade
Twee buffers met externe
warm tapwatermodule

When it comes to heating, we are a partner on whom you
can rely. Everything is available from a single source:
besides from innovative heating solutions for all fuel types,
we also offer components for heating systems. With
Windhager‘s system technology, you can easily combine
all of our different products. Because it is so simple to link
the LogWIN Klassik to solar thermal systems, underfloor
heating, or other types of heat generators, you save both
time and money. Windhagers myComfort control app is
especially practical and intelligent, and operating your
heating system is child‘s play. No matter whether you‘re at
home on the sofa, on holiday or at work, you can control
your heating system remotely and also receive push
messages on its status. The management of your heating
has never been so simple, innovative and safe!

Systeem verdeler
Collector en zonnerboiler

MESPLUS
Gebruiker modules
LogWIN Classic
½ m houtblok
houtvergasser ketel
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BioWIN 2
Houtpellet
ketel

Technische
Informatie

Minimale afstanden – bovenaanzicht

achteraanzicht

Alle ketels met standaard
deurgrendel aan linker of
rechter zijde

KR = ketelretour 5/4“ inw.drd.
KV = ketelaanvoer 5/4“ inw.drd.
TV = thermische maximaal sensor
SB = thermisch veiligheid ventiel
E = afvoer
Alle afmetingen in mm

LogWIN Classic

LWK 180

LWK 250

LWK 300

Nominale Capaciteit

kW

13 –18

13 –25

13 – 30

Vul volume voorraad
Beuken / sparren

l
kg

145
37/24

145
37/24

145
37/24

Ketel gewicht

kg

570

570

570

Minimum transport gewicht

kg

430

430

430

Installatie afmeting W x D x H
zonder ommanteling

mm

Rookgas aansluitdiameter

mm

Rookgas aansluiting

Stroomverbruik (zonder
automatische ontsteking)

600 x 965 x 1.480
130

130
1.405
min. 1.293
min. 1.113

mm

W

130

43

49

53
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Austria
Windhager Zentralheizung GmbH
Anton-Windhager-Straße 20
A-5201 Seekirchen bei Salzburg
T. +43 (0) 6212 /23 41-0
F. +43 (0) 6212 /42 28
info@at.windhager.com
Germany
Windhager Zentralheizung GmbH
Deutzring 2
D-86405 Meitingen bei Augsburg
T. +49 (0) 82 71 / 80 56-0
F. +49 (0) 82 71 / 80 56-30
info@de.windhager.com
Switzerland
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station
T. +41 (0) 41 /469 46 90
F. +41 (0) 41 /469 46 99
info@ch.windhager.com
France
Windhager Chauffage Central
France S.A.S.
1, rue du Maire Georges Baruch
Z.A.C. Nord du Rosenmeer
F-67560 Rosheim
T. +33 (0) 3 88 81 82 17
F. +33 (0) 3 88 95 81 85
info@fr.windhager.com
United Kingdom
Windhager UK Ltd
Tormarton Road
Marshfield
South Gloucestershire, SN14 8SR
T. +44 (0) 12 25 /89 22 11
info@windhager.co.uk

windhager.com

Your expert PARTNER
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