
BONUS LIGHT
KRAFTFULL OCH ENKEL VEDPANNA SOM KLARAR DE NYA ECODESIGNKRAVEN

Bonus Light är vår minsta panna. Den har alla nödvändiga funktioner 
och är så effektiv att den uppfyller ecodesignkraven. En panna måste 
vara godkänd enligt Ecodesign från 1/1-2020 för att få installeras.

Bonus Light kan utrustas med pelletsbrännaren HS 20.  
En pelletsbrännarlucka finns som tillbehör.

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 på 0515-171 10 eller besök www.baxi.se/pannguiden  
så får du en snygg webboffert som bland annat innehåller ritningar, 
bilder och kontaktuppgifter till  installatörer i din region.

Bonus Light 
Bonus Light är en kraftfull men enkel 
vedpanna. Trots att den är godkänd enligt 
ecodesign är den en mycket prisvärd panna.

Bonus Light här monterad med  ackumulatortank.
Till systemet är en luft/vattenvärmepump  installerad .

30 kW   •   Hög verkningsgrad   •   Ecodsign   •   Stora luckor   •   Halvmeters ved

90 liter vedmagasin   •   Fläktstyrd   •   Keramisk eldstad

Rek. pris
46.250 kr

inkl. moms



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

www.baxi.se - info@baxi.se 
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Tekniska data Bonus Light
  enheter Bonus Light

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 (enligt gamla sättet)  % 89

Beställningsnummer
Bonus Light, 30 kW  Rsk.nr 620 15 78

Tillbehör:   Rsk./Art nr

Dragstabilisator   3061

Sotningsverktyg för borrmaskin   210055

Rökgastermometer   4802

Kylspiral   620 15 79

Pelletsbrännarlucka   018279

Skorstenssystem   offert*

*) Kontakta oss för mer information

Leveransomfattning
- Panna med monterade ytterplåtar
- Rökrör, asklåda, sotviska och askraka

Pannan levereras med ett rakt rökrör 50 cm.  
Vi levererar även extra rökrörsdelar såsom vinklar,  
murstos m.m. efter kundens önskemål.

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

Behöver du fler rökrörsdelar?
I vissa fall kan det behövas fler rör/vinklar för att montera 
pannan än de som ingår ovan. Följande rökrörsdelar går 
att beställa för att underlätta pannans rökrörsanslutning 
till skorstenen:

- Rak längd 500 mm
- Rak längd 500 mm med renslucka
- Vinkel 90° med renslucka
- Vinkel 90° (2x45°) med renslucka
- Vinkel 45°
- Vinkel 33°
- Vinkel 11°
- Murstos med 50 cm drevsnöre
- Täckring till murstos
- Silicontub 45 ml
- Dragbegränsare med adapter

Bonus Light kan utrustas med kylspiral.

Pelletsluckan på Bonus Light (tillbehör).

Behöver du fler rökrörsdelar? 
Vid leverans av pannan medföljer ett standardpaket med rökrör. I vissa fall kan det behövas fler rör/vinklar 
för att montera pannan. 
Nedan ser du vad som går att beställa för att underlätta pannans rökrörsanslutning till skorstenen! 

 

 Benämning Ø 100 mm 
2 mm 

Ø 130 mm 
2 mm 

Ø 150 mm 
2 mm 

 

Rak längd 500 mm R-10112  R-30113 

Rak längd 500 mm med renslucka  R-20145  

 

Vinkel 90° med renslucka R-10120 R-20120 R-30120 

 

Vinkel 90° (2x45°) med renslucka R-10121 
(ej lagerförd) R-20121 R-30121 

 

Vinkel 45°  R-20122 R-30122 

Vinkel 33°  R-20123 
(ej lagerförd) 

R-30123 
(ej lagerförd) 

Vinkel 11°  R-20124 
(ej lagerförd) 

R-30124 
(ej lagerförd) 

 

 
Murstos med 50 cm drevsnöre 
 

 
R-10140 

 
R-20140 

 
R-30140  

 
Täckring till murstos  R-20150 R-30150 

 Silicontub 45 ml 012046 
 Pannkitt, Stovex, 250 gram 4051580 

 

Dragbegränsare med adapter  3061 3060 
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