
 Takkasydämet 

 Vesikiertoiset takkasydämet 
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 Korkeampi  
 käyttömukavuus 

Hoxter-tuotteiden käyttö on yhtä mutkatonta kuin takkaluukun 

puhtaana pitäminen. Hoxter-tuotteissa on huolehdittu jokapäiväisten 

toimintojen toteuttamisen helppoudesta. Esimerkiksi polttopuiden 

lisäämisestä ja takkatulen valvonnasta onkin tehty kaikin puolin 

varsin miellyttävää ja helppoa.

Korkeampi käyttömukavuus
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Helppo käyttää

Hoxter-tuotteiden tulipesät ovat niin tiiviitä, että tuli reagoi välittömästi jokaiseen paloilman säädön 

liikkeeseen. Käytön turvallisuus ja helppous eivät milloinkaan heikkene tulipesän korkeissa lämpötiloissa, 

sillä  komponentit suunnitellaan niin, että ne jäähtyvät luonnollisesti. Tätä on tehostettu valitsemalla 

oikeanlaisia materiaaleja, kuten esimerkiksi ruostumatonta terästä. Huomiota on kiinnitetty kuitenkin 

ennen kaikkea helppokäyttöisyyteen ja muotoiluun. Ohjauselementit ylipäätään ovatkin toiminnaltaan ja 

muodoltaan hyvin luonnollisia. 

Ylös liukuva takkaluukku

Ylös liukuvan takkaluukun sujuva ja hiljainen liikkuminen on taattua tarkkaan suunnitellun mekanismin 

ansiosta. Luukku liukuu ulos päin aukeamisen sijasta ylös, jolloin se ei häiritse sisätiloissa. Mekanismin 

sujuvasta liikkumisesta vastaavat kahdeksan laakeria, jotka toimivat hyvin korkeissa lämpötiloissa ja  

kestävät 350 °C kuumuutta. Laakerit sijaitsevat ruostumattomassa teräsprofiilissa, jonka kautta ovi 

liukuu kevyesti. Luukku vetäytyy ensin rungosta, jotta tiiviste säästyisi ylös suuntautuvasta liikkeestä 

johtuvasta rasituksesta. 

Tehokkaampaa palamista ja pienempi määrä tuhkaa

Arinaton palamisteknologia tuo käyttäjälleen selkeitä hyötyjä. Polttoaine palaa täysin ja kaikki 

lämpöenergia voidaan näin käyttää hyödyksi. Täydellisen polttoaineen palamisen vuoksi tuhkan määrä 

vähenee huomattavasti, joka samalla pidentää takan säännöllistä huoltoväliä. Tulipesään jäävä pieni 

määrä hienojakoista tuhkaa edistää palamista ja mahdollistaa näin ollen puhtaan takkaluukun, joka 

on käyttäjälle tärkeä. 

Korkeampi käyttömukavuus
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 Kaksoislasitus 

Intensiivistä tulinautintoa  
ilman huonetilan ylikuumentumista

Nykyaikaisen kaksoislasituksen ansiosta sekä koko talon että yksittäisten tilojen energian 

tarve vähenee. Kaksoislasituksen kautta takkaluukun erityisominaisuudet paranevat, 

jolloin luukkulasin kautta karkaavan säteilylämmön määrä pienenee. Tätä kautta estetään 

myös tilojen ylikuumentuminen.

Normaalisti kaikki vesikiertoiset takkasydämet ja takkaluukut toimitetaan 

kaksoislasituksella. Takkasydänten kulmaversiot ja vesikiertoiset takkasydämet ovat 

saatavissa sekä kaksoislasituksella että yhdellä lasilla.
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Tulipesän korkeampi lämpötila

Kaksoislasitus tarkoittaa parempaa eristyskykyä, jolloin tulipesän lämpötilakin on korkeampi, 

keskimäärin noin 120 °C.* Tämä taas vaikuttaa positiivisesti palamisprosessiin ja lämpöä voidaan 

käyttää tehokkaammin hyödyksi.

Takkaluukun lämpösäteilyn 
rajoittaminen
Takkaluukun lämpösäteily vähenee 30-50 
% kaksoislasituksen ansiosta. 

* luetellut arvot mitattiin mallilla 
ECKA 67/45/51W käyttäen  
6 kg + 4 kg puuta

ECKA 67/45/51W
Kaksoislasitus

ECKA 67/45/51W
Yhdellä lasilla

Tu
lip

es
än

 lä
m

p
öt

ila
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C
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Paloaika [h]

Yhdellä lasilla Kaksoislasitus

Vankkarakenteinen takkaluukku

Takkaluukut ovat liikuteltavia komponentteja, jotka erottuvat joukosta lujuudellaan ja 

vankkarakenteisuudellaan. Luukku on valmistettu ainutlaatuisella tavalla ja teräksen vahvuus 

luukussa on 2.5 mm. Tukevan rakenteen avulla varmistetaan takkaluukun kestävyys jokapäiväisessä 

toiminnassa ja korkeissa lämpötiloissa. Luukun profiili mahdollistaa sekä yksinkertaisen lasituksen että 

kaksoislasituksen. Tiiviste laitetaan kartion muotoisesti uraan luukun runkoon. Tämä muoto ehkäisee 

tiivisteen irtoamista.

Eck-takkaluukku kaksoislasituksella? Onnistuu! 

ECK-takkaluukkujen kaksoislasitus on hyvä esimerkki edistyksellisestä innovaatiosta, joka on 

toteutettu standardien mukaan. Muotoilun ja käytännön toimivaa yhdistelmää on usein vaikea löytää. 

ECK-luukun sisimmäinen lasi on kehyksissä tiivistettynä. Näin ollen sekä ulko- että sisälasi on 

taivutettu kulmista niin, että lasien välinen tila pysyy tiiviinä ja puhtaana. Samalla lasista läpi tulevan 

lämpösäteilyn määrä vähenee.

Korkeampi käyttömukavuus
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 Puhtaan  
 takkaluukun 
 hienous 

Todellista mukavuutta:  
itsestään puhdistuva lasi

Hoxter-tuotteiden kehittämisprosesseissa puhdas takkaluukku 

on aina ollut yksi tärkeimmistä prioriteeteistä. Palamisilman 

ohjaussysteemi onkin suunniteltu niin, että esilämmitetty ilma 

virtaa myös lasin ohi muodostaen verhon, joka suojaa lasia 

nokeentumiselta. Tällöin noki ja pöly ohjautuu takaisin tulipesään 

ja takkaluukku pysyy puhtaana. Näin ollen luukun huoltovälikin 

pitenee. Takkaluukun puhtauteen vaikuttavat merkittävästi myös 

polttopuiden kosteus, savupiippu sekä tuloilman säätö.

Tulipesän palamisilma

Palamiselle tärkeä ilma otetaan HOXTER-

tuotteissa keskeisesti sijoitetun ulkoilmasta 

tulevan ilmaputken kautta. Näin ollen 

huoneessa olevaa ilmaa ei tarvita. Ilmavirta 

jakautuu ensiö- ja toisiotuloilmaan. 

Takkaluukun alta johdettu ensisijainen ilma 

tukee palamista takan syttymisen jälkeen. 

Toissijainen ilma taas johdetaan luukun 

yläosan kautta tulipesään, mahdollistaen 

luukun itsestään puhdistumisen ja auttaa 

niin ikään palamisprosessia. Ensiö- ja 

toisioilman välinen suhde on säädettävissä 

niin että niiden käyttö voidaan sopeuttaa 

erilaisiin olosuhteisiin.

 Komfort  čistého skla
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Takkaluukun koko pinta koostuu lasista eikä runko ole näkyvillä. Näin ollen tuli näkyy selkeästi koko 

huoneeseen ja sitä voi rauhassa katsella. Peitekehykset ja kaulukset lisäävät tuotteiden estetiikkaa 

sisätiloissa. Korkealaatuiset materiaalit ja niiden muotoilu tuovat arvoa ja ulkonäköä koko tilaan. 

Peitekehykset 1 x 90°

Peitekehykset 2 x 45°

Kaulukset 50 mm

 Luukun rakenne 



HAKA 67/51h

HAKA 110/51h
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Ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnikkeet

Luukun lasi on kiinnitetty mustalla tai vaihtoehtoisesti harjatusta 

ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kiinnikkeellä. 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnike erottuu edukseen 

ja kertoo tuotteessa käytetyistä laadukkaista materiaaleista.

Tumma tulipesä

Hoxter tarjoaa tuotteisiinsa vaalean tulipesän vuorauksen lisäksi myös tumman vaihtoehdon. 

Muotoonsa tehdyt pesäosat on valmistettu läpivärjätystä tulenkestävästä saviseoksesta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että takan pesän ulkonäkö säilyy ja tulipesän väritys pysyy samana, vaikka 

pesäelementin pinta olisi vahingossa käytön myötä vaurioitunut. Niin tummat kuin vaaleatkin 

tulenkestävät pesäelementit on poltettu valmistusprosessin aikana 1100°C lämpötilassa. Tämä 

valmistusprosessi takaa tulipesän pitkän eliniän.

 Luukun rakenne
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 Polttopuiden  
 lisääminen takaa 

Puhtaampi ratkaisu huonetiloihin

Polttopuiden lisäämisen helppous piilee tulipesän käytössä. Katsojalle 

annetaan ensinnäkin mahdollisuus katsoa tulta  esteettömästi suuresta 

takkaluukusta. Osassa HOXTER-tuotteissa on kuitenkin myös toinen 

kiinteä luukku takaseinässä. Tätä takana olevaa luukkua käytetään vain 

polttopuiden lisäämiseen esimerkiksi eteisestä tai teknisestä tilasta. Takana 

oleva luukku on suunniteltu niin, ettei sitä näe takan edestä katsottaessa. 

Kyseinen luukku mahdollistaa tehokkaan palamisen ja tätä kautta entistä 

puhtaamman takkaluukun.

 Polttopuiden lisääminen takaa



ECKA 67/45/51h
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 Takkasydämet 

Lämmöstä intohimo

Varaavat- ja ilmakiertoiset takat edustavat nykypäivän suosituimpia lämmitystekniikoita. HOXTER-

takkasydämet sopivat molempiin teknologioihin. Ne toimivat virheettömästi varaavassa takassa 

suljetussa kuoressa varaavan massan vieressä. Lisäksi takkasydämet soveltuvat toiminnaltaan 

ilmakiertoisiin takkoihin, joiden kautta lämmin ilma kulkeutuu huoneisiin.

Varaava takka

Varaava takka kerää lämpöä ja säteilee sitä huonetilaan. 

Tuntisuorituskyky on tässä takassa pienempi, eikä polttoainetta 

tarvitse näin ollen lisätä niin usein. 

Tulipesästä poistuva kuuma savukaasu virtaa varaavan 

lämmönvaihtimen kautta. Lämmönvaihdin on valmistettu 

raskaista materiaaleista, jotka kykenevät keräämään 

savukaasun lämpöenergian. Kerätty lämpö lämmittää takan 

seinän, joka säteilee lämpöä koko tilaan.

Takkasydämet 
varaavalla massalla

Varaavaa massaa apuna käyttäen myös takan käyttöarvo 

nousee. Materiaalin kyky sitoa lämpöä tehokkaasti johtaa siihen, 

ettei polttopuita tarvitse lisätä niin useasti. Selkeä etu on myös 

miellyttävä sekä terveellinen lämpösäteily. 

Lämmön varaaminen ilman tilan ylikuumentumista on mahdollista 

myös suurilla takkaluukuilla. 

Ilmakiertoinen takka

Ilmakiertoinen takka on mainio ratkaisu sellaisissa tapauksissa, 

joissa tilan ilma tulee lämmittää nopeasti ja korkealla teholla.

Tulipesästä poistuva kuuma savukaasu virtaa 

lämmönvaihtimesta, joka sisältää suuria lämmityspintoja 

ja lämmittää tämän jälkeen ympäröivää ilmaa. Lämmitetty 

ilma virtaa ritilöiden kautta huoneeseen tai sitä voidaan 

johdattaa myös muihin huoneisiin. Huoneen viileämpi ilma 

tulee takan alaosan kautta takkaan ja lämpiää uudelleen 

lämmönvaihtimessa.

Lämpimän ilman jakautuminen

Suuri määrä ilmakiertoisissa takoissa aiheutuneesta lämmöstä 

voidaan hyödyntää lämmönsiirtimen avulla. Ylimääräisellä 

lämmönsiirtimellä voidaan konvektiolämpöä kerätä 

takkasydämen ympäriltä. Tämä lämpö siirretään kanavien kautta 

toisiin huoneisiin. Huoneen, jossa takka sijaitsee, lämmitys 

voidaan minimoida lämpösäteilyn vuoksi. Näin kaikki kerääntyvä 

lämpö voidaan johtaa muihin huoneisiin. 

Takkasydämet
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82 % 82 %84 % 18 % 18 %16 %

HAKA 67/51h

HAKA 89/45h HAKA 89/45ThHAKA 89/72h HAKA 110/51h

HAKA 37/50 HAKA 63/51

Объем полезной мощности при использо-
вании с прямым подключением к дымоходу:
6–16 kW

Количество топлива при использовании 
сдополнительной аккумулирующей массой: 
5,5 кг

Факторы полезной мощности:

Объем полезной мощности при использо-
вании с прямым подключением к дымоходу:
8–16 kW

Количество топлива при использовании 
сдополнительной аккумулирующей массой: 
5,5 кг

Факторы полезной мощности:

Объем полезной мощности при использо-
вании с прямым подключением к дымоходу:
8–16 kW

Факторы полезной мощности:

Объем полезной мощности при использо-
вании с прямым подключением к дымоходу:
9–18 kW

Факторы полезной мощности:

Объем полезной мощности при использо-
вании с прямым подключением к дымоходу:
9–18 kW

Факторы полезной мощности:

каминная вставка (+ дополнительная аккумулирующая система)
смотровые стекла (двойное остекление)
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Hyötytehon alue: 
8–16 kW

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue: 
9–18 kW

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue: 
9–18 kW

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue: 
8–16 kW

Polttoaineen määrä,  
käytössä varaava massa:
5,5 kg

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue: 
6–16 kW

Polttoaineen määrä,  
käytössä varaava massa:
5,5 kg

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue:
6–16 kW

Polttoaineen määrä,  
käytössä varaava massa:
6 kg

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue:  
5–12 kW

Polttoaineen määrä,  
käytössä varaava massa: 
4,5 kg

Hyötytehon suhde

 Takkasydämet 

Takkasydämet

Takkasydän (+varaava massa)

Takkaluukku (kaksoislasitus)



75 %75 %

74 %74 % 55 %

25 %25 %

26 %26 %

ECKA 67/45/51hECKA 67/45/51 ECKA 90/40/40h

ECKA 50/35/45hECKA 50/35/45

ECKA 67/45/51h
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Hyötytehon alue: 
5–12 kW

Polttoaineen määrä,  
käytössä varaava massa:
4,5 kg

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue: 
5–12 kW

Polttoaineen määrä,  
käytössä varaava massa:
4,5 kg

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue: 
6–16 kW

Polttoaineen määrä,  
käytössä varaava massa:
5,5 kg

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue: 
6–16 kW

Polttoaineen määrä,  
käytössä varaava massa:
5,5 kg

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue: 
8–16 kW

Polttoaineen määrä,  
käytössä varaava massa:
5 kg

Hyötytehon suhde

45 %
(yhdellä lasilla)

Takkasydän (+varaava massa)

Takkaluukku (kaksoislasitus)
Takkasydämet
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48 %

48 % 51 %

52 %

UKA 37/75/37/57h

UKA 37/95/37/57h

UKA 37/55/37/57h

UKA 37/55/37/57h
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Hyötytehon alue: 
6–12 kW

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue: 
8–14 kW

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue: 
9–17 kW

Hyötytehon suhde

Takkasydän (+varaava massa)

Takkaluukku (kaksoislasitus)
Takkasydämet
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 Vesikiertoiset  
 takkasydämet 

Tuli, jolla koko talo lämmitetään

Vesikiertoiset takkasydämet tarjoavat ainutlaatuisuutta tulen kauniin palamisen luoman tunnelman kautta. 

Samalla ne siirtävät käyttölämpöä tehokkaasti veden muodossa. Ne vastaavat vaatimuksiin ja siirtävät 

suuren osan kokonaistuotannon lämmöstä veden mukana, niin ettei tila ylikuumene takasta, vaan koko 

talo lämpenee, sillä vettä voidaan käyttää lämmitykseen ja käyttöveteen. Vesikiertoisissa  takoissa on 

vesivaraaja ja tätä kautta ne tarjoavat erittäin toimivan yhdistelmän lämmön varastointiin.

Vesikiertoinen takka

Vesikiertoinen takka toimii lämmönlähteenä koko talon tai 

käyttöveden lämmittämiseksi. Kuuma savukaasu kulkee 

tulipesän yllä sijaitsevaan lämmönvaihtimeen. Vaihtimessa 

veden lämpötila nousee 70-80 ° C:seen. Tämä vesi 

siirretään vesivaraajaan, jossa lämmitetty vesi säilytetään 

ja hyödynnetään myöhemmin esimerkiksi lämmityspattereihin, 

lattialämmitykseen tai käyttövetenä. 

Takka lämpökattilana

Tehokkuutta ja veteen siirrettyä tehoa ylipäätään voidaan verrata 

lämmityskattiloihin. HOXTER-vesikiertoiset takkasydämet 

varustetaan normaalisti kaksoislasituksella. Tämän ansiosta 

luukkulasin kautta karkaavan säteilylämmön määrä vähenee ja sitä 

vastoin vesi lämpenee paremmin. Vesikiertoisten lämmönvaihtimien 

ansiosta 70 % lämmöstä absorboituu ja täten  niitä voidaan pitää 

varsin tehokkaina. Veden lämpeämiseen lämmönvaihtimessa 

käytetään hyödyksi myös tulipesän seinämiä. Lämmön hävikki on 

entistä pienempää parempien tiivisteiden vuoksi. Näiden teknisten 

ratkaisujen kautta saavutettiin se, että veteen siirretty teho on 80 %.

Koko talo lämpimäksi 
ainutlaatuisella tavalla

HOXTER-vesikiertoisten takkasydänten ansiosta muut 

lämmön lähteet voidaan korvata täysin. Lämmitetty vesi siirtyy 

minimaalisella hävikillä lämmönvaihtimesta vesivaraajaan. 

Varastoitu vesi voidaan käyttää lämmityspattereiden, 

lattialämmityksen tai käyttöveden lämmitykseen. HOXTER 

-vesikiertoisten takkojen avulla lämmittäminen ei ole 

ainoastaan taloudellista, vaan myös helppoa ja miellyttävää.

Varmempaa toimintaa

Vesikiertoisten takkasydänten varmasta toiminnasta vastaa 

monivaiheinen prosessi. Integroitu jäähdytyssysteemi estää 

lämmönvaihdinta ylikuumentumasta myös sähkökatkoksen aikana. 

Mikäli veden lämpötila nousee yli 95 ° C, termostaattiventtiili 

päästää vesijohtoverkosta kylmää vettä sisäänrakennettuun 

jäähdytyskierukkaan ja veden lämpötila laskee. Prosessin 

toimivuutta varmistaa myös venttiili, jonka ansiosta veden paine 

lämmönvaihtimessa pysyy alle 2,5 bar. 

Vesikiertoiset takkasydämet
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HAKA 63/51WIHAKA 37/50WI
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HAKA 67/51Wh

72 % 9 % 19 %

HAKA 89/45Wh
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Hyötytehon alue:  
10–24 kW

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue:  
5–10 kW

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue:  
8–22 kW

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue:  
10–24 kW

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue:  
10–22 kW

Hyötytehon suhde

 Vesikiertoiset  
 takkasydämet 

Takkasydän 

Lämminvesivaraaja

Takkaluukku (kaksoislasitus)



ECKA 67/45/51Wh

67 % 67 %7 % 7 %26 % 26 %

ECKA 67/45/51W ECKA 67/45/51Wh

65 % 65 %10 % 10 %25 % 25 %

ECKA 50/35/45W ECKA 50/35/45Wh

38

Hyötytehon alue:  
8–17 kW

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue:  
8–17 kW

Hyötytehon suhde

Hyötytehon alue:  
5–12 kW

Hyötytehon suhdea

Hyötytehon alue:  
5–12 kW

Hyötytehon suhdea

Takkasydän 

Lämminvesivaraaja

Takkaluukku (kaksoislasitus)
Vesikiertoiset takkasydämet
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 Automaattinen  
 palamisen ohjaus 

Enää ei ole tarpeen pohtia oikea aikaa ja sopivaa aikaa ilmanohjaukselle. Automaattinen 

palamisensäätömenetelmä tekee tämän puolestasi. Automaattinen palamisensäätömenetelmä 

tunnistaa palamisprosessin vaiheen ja tekee siitä tehokkaampaa säännöstelemällä palamisilmaa. 

ABRA 6 on malli, jonka avulla voidaan saavuttaa hyvät päästöarvot ja tehokas palaminen.

Palamisen säätöyksikkö  
ABRA 6

ABRA 6 on erittäin kätevä laite, jonka avulla palamisprosessia 

voidaan säätää ja valvoa. Jotta käyttömukavuus on saatu 

mahdollisimman korkeaksi, on näytön ja ohjausyksikön 

välissä käytössä langaton teknologia. Ohjausyksikön kautta 

tulipesän lämpötilaa voidaan muokata ja ilmankulkua säätää. 

Palamisprosessista tulee näin ollen merkittävästi tehokkaampaa. 

Kun polttopuut ovat täysin palaneita, lakkaa ilman tuleminen ja sitä 

kautta voidaan pitkittää hehkuvan tuhkan aikaa tulipesässä, jolloin 

syntyvä energia ei pääse karkuun.

Langaton ratkaisu

Ohjausyksikön ja näytön välisen 

langattoman ratkaisun ansiosta 

on mahdollista seurata ja saada tietoa 

palamisprosessista kaikkialla talossa.  

Informaatio palamisprosessista näkyy 

ja päivittyy säännöllisesti näytöllä. 

Käyttäjää informoidaan siis oikeaan aikaan 

siitä, milloin tulee lisätä polttopuita eikä 

hänen tarvitse täten seisoa koko ajan 

takan vieressä.

Kontaktiton ratkaisu

Innovatiivisten ratkaisujen kautta säätimet 

toimivat kaukaa. Tällä ohjausjärjestelmällä 

myös erilaiset mekaaniset virheet voidaan 

välttää. Ratkaisu on myös huoltovapaa.

Varma ratkaisu

12 V käyttöjännitteen vuoksi on ABRA 6 

asentaminen ja käyttäminen on 

ongelmatonta. Sähkökatkoksen tullessa 

kyseinen ohjausyksikkö on varustettu 

patterilla, joka antaa tarpeeksi energiaa 

kaikkien toimien ohjaamiseen. Yksilölliset 

komponentit voidaan asentaa tulipesän 

lähelle, sillä niissä on asianmukainen 

lämmönkesto.
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Ymmärrämme sitä, mitä me teemme 

Yhteistyö asentajien kanssa ja monivuotinen kokemus suunnittelusta, kehityksestä ja valmistamisesta 

tekevät meistä asiantuntijoita. Tähän asti luomamme arvot motivoivat meitä koko ajan suunnittelemaan 

uutta ja samalla siirtävät tuotteitamme parhaiden joukkoon. Olemme ylpeitä siitä, että innovatiiviset 

ratkaisumme auttavat myös koko takka- ja tulisija-alan kehitystä.

Luottamuksenne sitoo meitä 

Otamme vastuun tuotteistamme. Esimerkiksi uutta tuotetta ostaessanne voidaan vanha tuote 

jättää meille korjaukseen. Autamme teitä oikeanlaisten tuotteiden valinnassa ja päättämään 

talonne lämmitysteknologiasta. Yhteistyöverkostomme koostuu luotettavista ja ammattitaitoisista 

kumppaneista, jotka pystyvät toteuttamaan toiveenne.

Paras teknologia alkaa pienistä yksityiskohdista

Myös kaikkein pienimmillä komponenteilla on tarkkaan harkittu paikka ja toiminto kaikissa tuotteissamme.  

Jotta kykenemme tuottamaan huippulaatuisia tuotteita, käytämme vain kaikkein parhaimpia materiaaleja 

ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Keskitymme ennen kaikkea asiakkaidemme vaatimuksiin ja toiveisiin ja 

tuotteiden yksityiskohtaiseen viimeistelyyn. Tämän vuoksi HOXTER-tuotteet täyttävät vaativimmatkin 

laatukriteerit ja tarjoavat asiakkailleen parhaimman käyttömukavuuden. 

 HOXTER yrityksenä
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Yksityiskohtaisempia teknisiä tietoja löydät internetsivuiltamme, osoitteesta www.hoxter.fi | www.hoxter.de

Tulisija kytketty suoraan hormiin Käytettäessä lämpöä varaavaa massaa Yleiset tekniset tiedot

Nimellisteho 
[kW]

Hyötysuhde
[%]

Tulipesän teho
[kW]

Polttoainemäärä 
[kg]

Luukun leveys / -korkeus
[mm]

Hormiliitoksen halkaisija 
[mm]

Raitisilmaliitäntä
[mm]

Kokonaispaino / Keraamiset 
pesäkivet [kg]

Täyttää normit

HAKA 37/50 Valurautalähdöllä 6 > 80 18 4,5 373 / 501 ∅ 180 ∅ 125 147 / 64 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 37/50 Lämmönvaihtimella 9 > 80 – – 373 / 501 ∅ 150 ∅ 125 150 / 64 BlmSchV (Stuffe2)

HAKA 37/50 Valurauta sovite lämpöä varaaville massakiekoille – – 18 4,5 373 / 501 ∅ 300 ∅ 125 142 / 64 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 63/51 Valurautalähdöllä 8,5 > 80 24 6 623 / 517 ∅ 180 ∅ 125 215 / 94 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 63/51 Lämmönvaihtimella 13 > 80 – – 623 / 517 ∅ 200 ∅ 125 218 / 94 BlmSchV (Stuffe2)

HAKA 63/51 Valurauta sovite lämpöä varaaville massakiekoille – – 24 6 623 / 517 ∅ 300 ∅ 125 210 / 94 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 63/51a Valurautalähdöllä 8,5 > 80 24 6 623 / 517 (532 / 402) ∅ 180 ∅ 125 215 / 94 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 63/51a Lämmönvaihtimella 13 > 80 – – 623 / 517 (532 / 402) ∅ 200 ∅ 125 218 / 94 BlmSchV (Stuffe2)

HAKA 63/51a Valurauta sovite lämpöä varaaville massakiekoille – – 24 6 623 / 517 (532 / 402) ∅ 300 ∅ 125 210 / 94 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 67/51h Valurautalähdöllä 9 > 80 22 5,5 669 / 514 ∅ 180 ∅ 125 290 / 104 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 67/51h Lämmönvaihtimella 12 > 80 – – 669 / 514 ∅ 200 ∅ 125 293 / 104 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 67/51h Valurauta sovite lämpöä varaaville massakiekoille – – 22 5,5 669 / 514 ∅ 300 ∅ 125 285 / 104 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 89/45h 12 > 80 22 5,5 889 / 460 ∅ 200 ∅ 125 334 / 109 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 89/45Th 10 > 80 – – 888 / 460 (904 / 452) ∅ 200 ∅ 150 318 / 105 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 89/72h 13,5 >80 - - 896/730 ∅ 250 ∅ 150 410/147 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 110/51h 13,5 >80 - - 1094/519 ∅ 250 ∅ 150 421/137 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

ECKA 50/35/45 5,9 > 80 18 4,5 500 / 350 / 450 ∅ 150 ∅ 125 116 / 45 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

ECKA 50/35/45h 5,9 > 80 18 4,5 508 / 359 / 450 ∅ 150 ∅ 125 175 / 45 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

ECKA 67/45/51h Valurautalähdöllä 8 > 80 22 5,5 690 / 474 / 515 ∅ 180 ∅ 125 320 / 87 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

ECKA 67/45/51h Lämmönvaihtimella 12 > 80 – – 690 / 474 / 515 ∅ 200 ∅ 125 323 / 87 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

ECKA 67/45/51h Valurauta sovite lämpöä varaaville massakiekoille – – 22 5,5 690 / 474 / 515 ∅ 300 ∅ 125 315 / 87 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

ECKA 90/40/40h 11 > 80 20 5 904 / 422 / 419 ∅ 200 ∅ 125 280 / 65 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

UKA 37/55/37/57h 9 >80 - - 368/551/368/576 ∅ 200 ∅ 150 171/49 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

UKA 37/75/37/57h 11 >80 - - 368/751/368/576 ∅ 200 ∅ 150 277/69 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

UKA 37/95/37/57h 13 >80 - - 368/951/368/576 ∅ 200 ∅ 150 326/89 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

Tulisija kytketty suoraan hormiin Yleiset tekniset tiedot

Nimelllisteho 
[kW]

Vesikiertoinen lämmön-
vaihtimenteho [kW]

Hyötysuhde 
[%]

Polttoainemäärä
 [kg]

Luukun leveys / -korkeus
[mm]

Hormiliitoksen halkaisija 
[mm]

Raitisilmaliitäntä
[mm]

Kokonaispaino / Keraamiset 
pesäkivet [kg]

Täyttää normit

HAKA 37/50W 8 5,6 > 80 2,2 373 / 501 ∅ 150 ∅ 125 199 / 57 BlmSchV (Stuffe2)

HAKA 37/50WI 8 6,4 > 80 2,2 373 / 501 ∅ 150 ∅ 125 206 / 57 BlmSchV (Stuffe2)

HAKA 63/51W 15 10 > 80 4 623 / 517 ∅ 200 ∅ 125 322 / 96 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 63/51WI 15 11,3 > 80 4 623 / 517 ∅ 200 ∅ 125 330 / 96 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 63/51W+ 22 13,2 > 80 6 623 / 517 ∅ 200 ∅ 150 322 / 96 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 63/51WI+ 22 15,4 > 80 6 623 / 517 ∅ 200 ∅ 150 330 / 96 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 63/51Wa 15 9,5 > 80 4 623 / 517 (532 / 402) ∅ 200 ∅ 125 327 / 100 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 63/51Wa+ 22 12,7 > 80 6 623 / 517 (532 / 402) ∅ 200 ∅ 150 327 / 100 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 63/51WT 16,5 10,5 > 80 4,4 623 / 517 (623 / 517) ∅ 200 ∅ 125 319 / 93 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 67/51Wh 11 7,2 > 80 3 670 / 520 ∅ 200 ∅ 125 375 / 78 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 67/51WIh 11 8,1 > 80 3 670 / 520 ∅ 200 ∅ 125 383 / 78 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 67/51Wh+ 17,6 10,5 > 80 4,7 670 / 520 ∅ 200 ∅ 150 375 / 78 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 67/51WIh+ 17,6 11,9 > 80 4,7 670 / 520 ∅ 200 ∅ 150 383 / 78 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 89/45Wh 14 10,2 > 80 3,7 889 / 460 ∅ 200 ∅ 125 435 / 120 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 89/45Wh+ 22 15,1 > 80 6 889 / 460 ∅ 200 ∅ 150 435 / 120 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 89/45WTh 10 5,6 >80 3 888 / 460 (904 / 452) ∅ 200 ∅ 150 369 / 100 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

HAKA 89/45WTh+ 20 10,4 >80 6 888 / 460 (904 / 452) ∅ 200 ∅ 150 369 / 100 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG 

ECKA 50/35/45 7,5 4,5 > 80 2,5 500 / 350 / 450 ∅ 150 ∅ 125 168 / 45 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

ECKA 50/35/45h 7,5 4,5 > 80 2,5 508 / 359 / 450 ∅ 150 ∅ 125 227 / 45 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

ECKA 67/45/51Wh 13 7,9 > 80 3,5 690 / 470 / 515 ∅ 200 ∅ 125 370 / 87 BlmSchV (Stuffe2), 15a BVG

 Tekniset tiedot 
Takkasydämet

Vesikiertoiset takkasydämet

    

    W Vesikiertoinen lämmönvaihdin
    WI Vesikiertoinen lämmönvaihdin ja eristys
    h Ylösvedettäva luukku

    T Takkasydän kahdella takkaluukulla (Tunnel)
    a Polttoaineen lisääminen sydämen takaa
    + Tuote mukautettu isompia polttoaineen syöttökertoja varten

    Tuotemerkintä = Luukun leveys / korkeus (Kulmaluukkumallit = Luukun leveys / syvyys/ korkeus)



HAKA 89/45Wh



HOXTER gmbh

Kirchgasse 1 

91217 Hersbruck

GERMANY

Tel.: +49 (0)9151 8659 163

E-mail: info@hoxter.de

 www.hoxter.de

Smidson Oy 

Yrjönalhontie 13 

21420 LIETO 

tel. 020 7413 123

fax. 02-4870 305 

info@hoxter.fi 

www.hoxter.fi

STAND 01/2015

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

HOXTER a.s.

Blanenska 1902

66434 Kurim

CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 518 777 701

E-mail: info@hoxter.eu   


