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• Värmekapacitet är 84-213m2
• Verkningsgrad 78,5 % (katalytisk)
• Rekommenderad vedlängd 50 cm
• Upp till 12 timmars brinntid
• Enkel toppmatning och asktömning

Rekommenderad pris: 
Svart lackad 35 500:-
Svart lackad Transition style         35 500:-
Bordeaux emalj   43 500:-
Majolica brown emalj                    42 000:-
Biscuit emalj 42 000:-

Svart lackad Bordeaux emalj Majolica brown emalj Biscuit emalj



Encore® 2040CE  Catalytic Wood Burning Stove
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Ej Skalenligt

Nominell effekt  ..................................................10,5 kW1

Min drag / undertryck  .............................................12 Pa 
Rökgastemperatur medel  .................................... 339° C
Verkningsgrad med katalysator .............................78,5 %
Rek. max uppvärmningsarea....................upp till 213 m2
Vedlängd max .....................................................500 mm
Vedkapacitet ....................................................max 22 kg 
Rökgasfl öde.......................................................... 6.6 g/s
CO vid 13 % O2 ........................................m/Kat. 0.09 %
Vedinkast .................................................Front  och topp
Skorstensanslutning

för 6” anslutning .............................. 152 mm  diameter
Skorstensdimension:

adapter fodras till rökrör ø150mm (option)
för 6” anslutning ..............................150 mm  minimum

Skorstensanslutning ................... Vändbar, topp eller bak
Primärluft:...............Manuellt justerad, termostatreglerad 
Sekundärluft:...........................................Självreglerande
Luckglas: Keramiskt högtemperaturglas

Viktt ....................................................................... 215 kg 
Bredd (ben till ben)  ............................................ 685 mm 
Djup (ben till ben)  .............................................. 380 mm 

Höjd till toppanslutning skorsten ......................... 635 mm 

1. Värden som visas kan variera beroende på hur
kaminen eldas, vedtyp och fukt i veden, vedmängd,
klimat och kaminens placering. Siffror som visas är
baserade på nominell vedmängd som erhållits under
testvillkor och är medelvärden.

Encore Model 2040CE

Askhanteringssystem.........................Löstagbar asklåda

Avstånd mot brännbar vägg/yta:
Minsta rekommenderade sidoavstånd från topp-plattan
till icke brännbar yta är 483 mm.
Minsta rekommenderade bakre avstånd från topp-
plattan
till brännbar yta är 254 mm.

Avstånd mot brandvägg/brandmur:
Minsta rekommenderade sidoavstånd till brandvägg
är 125 mm.
Minsta rekommenderade bakre avstånd till brandvägg
är 50 mm.

Minsta avstånd till 
omgivande brännbart som 
t.ex.
möbler är 1220mm.
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