
Kompetentsus tahkekütuste alal.

www.windhager.com

FKU – soodsa hinnaga lahendus
tahkete kütuste jaoks.
Nimisoojusvõimsus
12,7 kuni 32,6 kW

FKU – soliidne 
püsipõlemisega katel.
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Tahkekütuste alal end
kõige paremini õigustanud.

FKU – lihtne, efektiivne ja usaldusväärne.
Te teadvustate endale kulusid ja olete oma ajast ees. Te soovite olla kütmise alal sõltumatu ning
panustate usaldusväärsusele ja mugavusele. Siis on FKU perfektne kütmise lahendus vastavalt teie
nõudmistele. Aastakümnete pikkune kogemus loomuliku tõmbega katelde valmistamise alal on
optimeeritud ja realiseeritud FKU-s. Veenvaks tulemuseks on eriti lihtne kütmislahendus oma 
funktsionaalsuse ja efektiivsusega – soliidne katel oma paljude eelistega.

Mugav käsitsemine:
– Suured täiteluugid kergeks täitmiseks ja 

puhastamiseks.
– Suur täiteruum, mis kindlustab pika põlemisaja.
– Süüteklappi saab lihtsalt käsitseda esiküljelt.

Soodne soetada, ökonoomne kasutada:
– Ületamatu hinna-kvaliteedi suhe, katla varustuses

on komplekselt sisseehitatud ohutuspatarei,
minimaaltermostaat, põlemisregulaator, 
tuhasahtel, katlatermomeeter ning segamis- 
ja puhastuskomplekt.

– Suured järelküttepinnad ja eriti tõhus 
põlemisgaaside käikude teekond võimaldavad
soojust kasutada eriti efektiivselt.

– Veenvaks tulemuseks on ökonoomne ja 
keskkonnasõbralik põlemine.

Usaldusväärne ja kindel:
– End õigustanud ja lõplikult läbimõeldud loomuliku

tõmbega katlatehnoloogia.
– Lihtne ehitus ja pika kasutuseaga põlemisrest.
– Optimaalne töökindlus tänu 5-aastasele täisga-

rantiile ja 15-aastasele varuosade tarnegarantiile.

Altpõlemine – puit Pealtpõlemine – kivisüsi



Paindlik kasutus.
Tänu soodsale hinnale ja usaldusväärsele kasutusele on FKU perfektne lisakatel. FKU on juba valmi-
stajatehases ette valmistatud paindlikuks kasutamiseks. Teda on võimalik kütta erinevate kütustega
(puit, kivisüsi) ning ta on lihtsalt ja väikese ruumivajadusega kombineeritav Windhageri õlikatlaga.
See suurendab paindlikkust kütuste kasutamisel ja küttesüsteemi tulevikuväljavaateid.
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Vähim kaugus:
(mõõdud mm)

Tüübid FKU 165 FKU 215 FKU 265 FKU 3351)

Nimiküttevõimsus kivisöega kütmisel kW 14,9 20,9 25,6 32,6
Nimiküttevõimsus puiduga kütmisel kW 12,7 16,2 20,9 25,6
Maks. puidu pikkus cm 33 33 33 33
Põlemiskambri maht dm3 57 57 82 82
Täiteava mm 360 x 200 360 x 200 360 x 200 360 x 200
Katla mass kg 205 209 251 256
Sügavus T mm 775 775 975 975
Ruumi sügavus TR mm 1775 1775 1975 1975
Põlemisgaasitoru ühendus mm 150 150 160 160

FKU tehnilised andmed 1)Eestimaal tarnitav

SOLAAR Radiaatorid, põrandaküte
ja muud soojatarbijad

AquaWIN
kuumaveeboiler

Saadaval koos 
solaarvarustusega 

või ilma selleta. PSX puhvermahuti
Energia parimaks akumuleerimiseks.

FKU JetWIN
Vähe ruuminõudev
õli-tahkekütuse
kombinatsioon.

Katla pealevool/tagasivool = 1” sisekeere
Boileri pealevool/tagasivool = 1 ¼” sisekeere

Puhastus-
instrument



www.windhager.com

Austria (Keskus/Tootmine):
Windhager Zentralheizung AG 

A-5201 Seekirchen bei Salzburg
Anton-Windhager-Straße 20 

Tel. +43 (0)6212/23 41-0
Faks +43 (0)6212/4228

E-post: info@windhager-ag.at

Windhager pakub rohkemat
kui esmaklassilised tooted:
Meie partnerite kõrge nõustamiskvaliteet.
WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG tooteid saate hankida meie 
kompetentsete PARTNERITE juurest. Nad on erialaste teadmistega
küttesüsteemide spetsialistid, kes töötavad kliendi heaks koos 
firmaga WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG tihedas koostöös.

Professionaalne klienditeenindusvõrk.
Perfektne klienditeenindus on üks WINDHAGER-i edu alustalasid. 
Meie professionaalne klienditeenindusvõrk garanteerib päevast 
päeva parima teeninduse. Meie klienditeenindustehnikud on 
kogenud professionaalid, kes töötavad kiiresti, ilma bürokraatiata 
ja usaldusväärselt.

Ainulaadsed garantiid.
5-aastase täisgarantiiga pakume me teile optimaalset töökindlust.
Meie ainulaadne garantii ei hõlma mitte ainult materjali (välja arvatud
kuluvosad), vaid katab ka klienditeeninduse tehniku sõidu- ja tööajaku-
lusid. Lisaks sellele garanteerime me teile 15 aasta jooksul ostust ala-
tes teie seadme varuosadega varustamise.

Teie kompetentne partner:

15- AASTANE 

varuosade

tarnegarantii


