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V A R I O  B I O G E N A

Comfortabele warmte

De Vario Biogena is een innovatieve 
en met uiterste zorg ontwikkelde 
verwarmingsketel  ontworpen om te 
komen  tot een zeer gebruiksvrien-
delijke en eenvoudig te bedienen 
verwarmingssysteem.

De zeer compacte bouw  en grote 
diversiteit aan toevoer mogelijkhe-
den maken het mogelijk dat de Vario 
Biogena op eenvoudige en tijdsbe-
sparende wijze in nagenoeg iedere 
(kleine) ruimte geïnstalleerd kan 
worden. 

De Ketelbediening

De Vario Biogena is een volau-
tomatische ketel uitgerust met 
een kwalitatief hoogwaardige 
besturingsunit. De verbranding 
wordt geregeld met behulp van 
een lambda regeling welke de 
verbrandingslucht en brandstof 
toevoer automatische bijstelt 
om een optimale verbranding 
te realiseren.

De reiniging van de brander en 
warmtewisselaar worden door 
vooraf ingestelde looptijd automa-
tisch geregeld. Het instellen van 
de ketel is door toepassing van 
een buitenteperatuur voeler zeer 
eenvoudig. 



Brandstoftoevoer

De nieuw ontwikkelde drukloze 
vijzel uitdraai-inrichting kenmerkt 
zich niet alleen door zijn lage 
geluidsniveau en soepele transport 
van de brandstof naar de ketel, 
maar ook door zijn horizontaal 
te monteren vijzel met roterende 
veren en de verticale hef-vijzel 
waardoor de Vario-Biogena in 
nagenoeg iedere denkbare situatie 
is in te bouwen.

Automatische reiniging

Automatische reiniging van de 
warmtewisselaar en de verbran-
dingskamer. De in de verbran-
dingskamer achterblijvende as en 
slakken worden door het nieuwe, 
gepatenteerde branderrooster 
systeem na iedere rotatie door 
de onderliggende uitdraaivijzel 
gereinigd.
De warmtewisselaar wordt door 
een periodiek instelbaar hefsys-
teem gereinigd waardoor een 
hoog rendement wordt gegaran-
deerd.

Optimale energie benutting 
door een modulerende en 
vraaggerichte vermogens-
regeling. 

Verbranding
 
Het complete verbrandingsysteem  
van de Vario Biogena is ontwor-
pen voor de hoogst mogelijke 
effectiviteit en energiebenutting.
De  modulerende verbranding 
wordt automatisch aan het beno-
digd vermogen aangepast. 
De door sensoren gecontroleerde 
verbranding zorgt voor een nauw-
keurige regeling van verbran-
dingslucht en brandstoftoevoer.

Automatische reiniging van 
de verbrandingskamer door 
draai- kantelbaar brander-
rooster

Voor de Vario Biogena is de toekomst al begonnen
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Automatische as afvoer naar as container

Horizontale uitdraai-inrichting voor transport 
naar de verbrandingskamer.

De lichtdraaiende verticale transportvijzel  ter 
voorkoming van slijtage

Brandklep om terugbranden 
naar de vijzel te voorkomen Brandstoftoevoer uit meerdere bunkers 

mogelijk

Automatisch stoken van 
verschillende soorten 
brandstoffen zonder om-
bouw of aanpassen van de 
instellingen



V A R I O  B I O G E N A

Uw Importeur

Oosterlijke Industrieweg 27, 8801 JW  Franeker
Tel:    +31 (0)517 39442
Fax:    +31 (0)517 392565
E-mail:   info@meconaf.nl
Web:    www.meconaf.nl

MANGLBERGER
Heizungsbau G.m.b.H.
Mitterndorf 49
5122 Hochburg-Ach
Telefon: +43 (0) 77 27 - 3 51 67
Fax: +43 (0) 77 27 - 3 51 67-35
email: office@manglberger.at
www.manglberger.at

 Technische gegevens
 Type VB 45 VB 90
 Nominaal vermogen 15,9 - 45  kW   24 - 90 kW
 Rendement 93,7 / 92,9 % 92,7 / 93,8 %
 Hoogte 1.349 mm 1.620 mm
 Breedte 632 mm 782 mm
 Inbouwdiepte 1.758 mm 1.900 mm
 Rookgasaansluiting 160 mm 180 mm
 Hoogte rookgasaansluiting 919 mm 1108 mm
 Gewicht 537 kg 730 kg
 Waterinhoud 91 Liter 162 Liter
 Maximaal temperatuur 90°C 90°C
 Werkdruk 1,5 - 3 bar 1,5 - 3 bar
 CV aansluiting 6,4" / 2" 6,4" / 2"
 Aansluitspanning 380 V 380 V


