
Enkel vedpanna med högsta energiklass (klass 5).

Bonus Light

Bonus Light är en kraftfull men 
enkel vedpanna. Trots att den har 
högsta energiklass är den en mycket 
prisvärd panna.
• 30 kW
• Hög verkningsgrad
• Högsta energiklass
• Stora vändbara luckor
• Halvmeters ved
• 90 liter vedmagasin
• Fläktstyrd
• Keramisk eldstad
• 89% verkningsgrad

Bonus Light är vår minsta panna. Den har alla 
nödvändiga funktioner och är så effektiv att den 
har högsta energiklass (SS-EN 303-5 Klass 5).
Denna klass kommer att krävas vid 
panninstallationer inom några år.

Alla våra vedpannor är så effektiva att de måste 
installeras med en ackumulatortank. Vi har olika 
typer av pannor för att passa varierande behov. 
Ring oss eller besök www.baxi.se/pannguiden 
så får du en snygg webboffert som bland annat 
innehåller ritningar, bilder och installatörer i din 
region.
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NYHET!

Vi lämnar kostnadsfria 
webbofferter. Få snabbt 
och enkelt reda på vad 
din värmelösning kostar.



HS Perifal AB, Box 654,  
521 21 Falköping
Tel: 0515-171 10 
Fax: 0515-155 13

www.baxi.se - info@baxi.se 

Kontakta oss på Baxi för mer information  
och en kostnadsfri offert!

Bonus Light här monterad med två st Baxi Blå isolerade ackumulatortankar. 
Till systemet är en elpatron installerad .

Vedmagasinets djup mm 540
Vedmagasinets volym liter 90
Höjd  mm 1144
Bredd mm 540
Djup  mm 1090
Höjd till centrum på rökstos mm 710
Utvändig Ø  rökstos mm 130
Vatteninnehåll liter 120
Rek. ack.tankvolym liter 1000-1800
Vikt kg 450
Värmeeffekt kW 30
Verkningsgrad % 89

Tekniska data 

Bonus Light, 30 kW 620 15 78

Dragstabilisator 3059
Sotningsverktyg f. borrmaskin 210055
Rökgastermometer 4802
Kylspiral 620 15 79
Skorstenssystem offert*

*) Kontakta oss för mer information

Beställningsinformation Rsk/Art nr

Tillbehör Rsk./Art nr
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Bonus Light kan utrustas med kylspiral.

Leveransinnehåll:
Panna med monterade ytterplåtar
Rökrör
Asklåda
Sotviska
Askraka

Garanti:
2 års fabriksgaranti på alla delar i  
pannan förutom slitdelar.

              Gilla oss på 
facebook.com/HSPerifal


