
Wallas 40CC 
mäntysilhuetti.

...ja lämmin mökki odottaa sinua!

Kauko-ohjattava
Lämmitä mökkisi kotimaisella Wallas mökkilämmittimellä jo ennen mökille tuloa. 

Kaukokäynnistimellä käynnistät tai tarvittaessa sammutat mökkilämmittimen 

näppärästi tekstiviestillä, missä ikinä oletkin. Saat myös halutessasi 

paluutekstiviestin akunjännitteestä, lämpötilasta ja varmistuksen että lämmitin 

todella lähti päälle. Katso muut ominaisuudet osoitteesta www.sunwind.fi 

Mökkiarkeen helpotusta
Kun mökki on lämmin jo ennen sinne tuloasi, voit alkaa nauttimaan arvokkaasta 

vapaa-ajastasi heti mökille päästyäsi. Mökkilämmitin poistaa kostean ilman 

mökistäsi ja tuo tilalle happirikasta lämmintä ilmaa. Voit käyttää sitä joko 

dieselillä, polttoöljyä tai valopetrolilla.

Wallas
päälle...



Ota rennosti!

Wallas mökkilämmitin 
on parhaimmillaan silloin, 
kun et edes huomaa sitä.
Huomaat vain nauttivasi 
laatuajastasi lempiaska-
reissasi ja muistelet 
lämmöllä aikoja puiden
pilkkomisesta vesi-
sateessa. Lämmitin on 
kuiskaustakin hiljaisempi, 
joten et edes kuule sen
olevan päällä. Hiljaisuuden 
takaa äänetön laminaari-
nen liekki ja hiiliharjaton 
palopuhaltimen moottori.

Tekniset tiedot

POLTTOAINE Kevyt polttoöljy, diesel, valopetroli

VIRRANKULUTUS 0,2–0,4 Ah (4,8–9,6 Ah/vrk)

KÄYNNISTYS 1. Käsin 0/1 -kytkimellä
 2. Viikkoajastimella
 3. Tekstiviestillä

 

 Wallas 26CC Wallas 40CC

TEHO 0,9–2,6 kW 1,6–4,0 kW

KULUTUS 0,09–0,26 l/h 0,16–0,4 l/h
 (2,2–6,2 l/vrk) (3,9–9,6 l/vrk)

PAINO 18,5 kg 25 kg

LÄMMITYSALA 40–60 m2 60–90 m2

MITAT 730x340x200 mm 730x440x240 mm



Vähävirtainen
Voit käyttää Wallas mökkilämmitintä suoraan 12 V 

akulla tai verkkovirtamuuntajalla sähköverkossa.

Lämmittimen virrankulutus on äärimmäisen pieni 

(0,2–0,4 A), tällöin pärjäät mökillä pienemmälläkin 

akkukapasiteetilla.

Pienikulutuksinen
Polttoainetankin voit halutessasi asentaa joko 

lämmittimen tai mökin alle. Kahvikupillisella (2 dl) 

polttoainetta lämmität mökkiäsi tunnin verran 

2 kW teholla. 30 l tankillisella lämmitätkin mökkiäsi 

jo noin viikon verran. Suurella 130 l tankilla 

poistatkin tankkaushuolet koko kesäksi.

Monipuolinen asennettavuus
Lämmittimen etuna on sen vapaa asennettavuus. 

Voit asentaa sen mihin tahansa ulkoseinän viereen 

tai vaikka hormin viereen.

Paloilma voidaan ottaa joko ulkoilmasta läpiviennin 

avulla tai suoraan huoneilmasta. Kun paloilma 

otetaan huoneilmasta se poistaa samalla 

kosteata ilmaa ja raitista happirikasta ulkoilmaa 

virtaa sisään seinien ja ikkunoiden raoista. 

Seinänläpiasennuksessa paloilma otetaan ulkoa, 

jolloin edes korvaavaa ilmaa ei tarvita.

Tasaisesti lämpöä 
säätävä PI-termostaatti
Wallas mökkilämmitin pitää mökin lämpötilan juuri

sopivana PI-termostaatin avulla. Älykäs PI-termos-

taatti huomioi myös muut mökkiä lämmittävät 

lämmönlähteet kuten aamuauringon tai takan. 

Lisätietoa termostaatin toiminnasta saat Wallaksen 

nettisivuilta: www.wallas.fi 

Voit myös vaihtoehtoisesti hallita lämmittimen 

ohjausta käsisäädöllä kääntämällä tehonsäätönuppia 

seuraavasti heti käynnistyksen jälkeen min-max-min.

Ohjauspaneelia suunniteltaessa otettiin huomioon 

myös lapsiperheet: Lämmittimen käynnistämiseksi ja 

sammuttamiseksi tarvitaan 2 sekunnin painallus.

Voit asentaa ohjauspaneelin joko pinta-asennuksena 

korotuskauluksen avulla tai uppoasennuksena 

suoraan seinään.
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•  Mökki-
 lämmitin

•  Savu-
 kaasujen
 läpivienti

• Paloilman
 otto

•  Polttoaine-
 tankki

Savukaasujen
poistokotelo •

Savu-
kaasujen
läpivienti •

Paloilman • 
otto

Jalustakotelo •
ja polttoaine-
tankki 



  Lämmittimet 
 Wallas 26CC mäntysilhuetti 1560,00
 Wallas 26CC harmaa 1535,00
 Wallas 40CC mäntysilhuetti 1715,00
 Wallas 40CC harmaa 1680,00

Tuotenro Lisätarvikkeet
545028  Wallas läpivientisarja 65,00
545029  Savukaasujen poistokotelo 159,00
545020  Wallas tankki 30 litraa 95,00
545021  Sokkeli 30 litran tankille 179,00
545025  Polttoainetankki 130 litraa 285,00
545800  Muuntaja 230 V – 12 V 260,60
545037  Polttoaineletkun jatko 2 m 16,00
545034  Polttoaineletkun suojaputki 0,5 m 9,90
545047  Mekaaninen ajastinkello 198,00
545030  Savukaasuletku 50/45mm HST / m 65,00
514901  GSM kauko-ohjain 495,00

Hormiasennus
• Wallas lämmitin 
• Läpivientisarja 
• 30 l tankki

Hormiasennus 
kauko-ohjauksella
• Wallas lämmitin 
• Läpivientisarja 
• 30 l tankki 
• GSM kauko-ohjain

Seinänläpiasennus 
kauko-ohjauksella
• Wallas lämmitin 
• Läpivientisarja 
• 30 l Tankki 
• Savukaasun poistokotelo 
• GSM kauko-ohjain

Seinänläpiasennus
• Wallas lämmitin 
• Läpivientisarja
• 30 l tankki
• Savukaasun poistokotelo

26CC  1630,00
40CC  1775,00

26CC  2125,00
40CC  2270,00

 
26CC  2284,00
40CC  2429,00

 
26CC  1789,00
40CC  1934,00

 

• Läpivientisarja
• 30 l tankki

Wallas 
26CC

Wallas 
40CC

• Läpivientisarja
• savukaasun 
   poistokotelo
• 30 l tankki

• GSM kauko-
   ohjain
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Wallas 26CC 
grafi itinharmaa

Myynti: Sunwind- jälleenmyyjät kautta maan   •   www.sunwind.fi 


