
• paikallaan kasattava - kasaus helppoa ja nopeaa 
• helppokäyttöinen
• kuljetus pienessä tilassa
• kokonaan suunniteltu ja valmistettu Suomessa 
• markkinoiden ensimmäinen itse koottava malli
• laadukas ja kestävä
• sopii hyvin kotiin ja vapaa-ajan asunnon lämmitykseen
• nopeasti lämpiävä rakenne ja tehokas ilmankierto takaavat nopean lämmön 

tuotannon heti sytytyksen jälkeen
• antaa tehokkaasti lämpöä pienelläkin puumäärällä ja varaa lämpöä 
• suuri lasiluukku, joka säteilee lämpöä tehokkaasti huoneilmaan
• tyylikäs ulkonäkö
• metallikuoret saatavilla väreissä musta, harmaa ja valkoinen
• hyvä hinta-laatu-suhde

PISLA HTT Keitele Kiertoilmatakka on markkinoi-
den ensimmäinen paikallaan kasattava kiertoilma-
takka. Se on helppo kuljettaa pienessäkin tilassa ja 
sen kasaaminen onnistuu vaivatta ilman ammatti-
laisen apua. 

Takka sopii hyvin sekä kotiin että vapaa-ajan asun-
non lämmitykseen – pienen koon ja koottavan ra-
kenteen ansiosta voit kuljettaa sen vaikka mökille 
saareen! 

Takan nopeasti lämpiävä rakenne ja tehokas il-
mankierto takaavat nopean lämmön tuotannon 
heti sytytyksen jälkeen. Kiertoilmatakka lämpiää 
hyvin jo pienelläkin puumäärällä ja tulipesän ke-

raamiset tulipesäelementit myös varaavat jonkun 
verran lämpöä.
Laadukas ja kestävä kiertoilmatakka on kokonaan 
suunniteltu sekä valmistettu Suomessa Viitasaa-
rella Pislan tehtaalla. 

Tyylikkään ulkonäkönsä ansiosta takka sopii vaati-
vankin sisustajan kotiin – takasta on saatavilla kol-
me eri väriä: musta, harmaa sekä valkoinen. Suuri ja 
kaunis lasiluukku viimeistelee kokonaisuuden.

Pisla viimeistelee kotisi. www.pisla.fi

Pisla HTT Keitele Kiertoilmatakka
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TEKNISET TIEDOT

• paino  226 kg
• leveys x syvyys x korkeus 612 x 519  x 1430 mm
• käyttötapa  kausiluontoinen, jaksottaislämmitteinen
• nimellisteho  14,5 kW
• hyötysuhde  70%
• CO pitoisuus  13% O2 0,55%
• savukaasujen nimellisteho lämpötila  347°
• savukaasujen käyttöturvallisuustestin maksimilämpötila  408°
• polttoaine  puu
• puuklapin pituus  25cm
• panos/nimellien kulutus  3,5kg tunnissa
• täyttöväli  0,85h

Hormiliitos ominaisuudet
• hormiliitos halkaisija Ø150mm
• hormiliitokset  vakio takan päällä / optio takana
• erillisen hormikanavan tyyppi Ø150mm luokka T-600 vaatimukset   

 täyttävä, CE- hyväksytty
• laitteen yläpuolelle tulevan hormin minimi pituus  4,0 m
• nimellistehon minimi  alipaine 12 Pa
• savukaasujen massavirta nimellisteholla  6,4g/s
• maksimi alipaine  20Pa
• tyyppikilpi  laitteen takana
• vakiovarusteet  suojahansikas

Pisla viimeistelee kotisi. www.pisla.fi
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