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Gebwell G-Power® Easy småhuscentral
– särskilt för renoveringsobjekt

G-Power Easy villacentral är utformad för småhus som inte 
har varmvattencirkulation. G-Power Easy lämpar sig särskilt 
för renoverade byggnaden med elementvärme. I objekt 
med golvvärme ska centralen kompletteras med stoppter-
mostat för pumpen.

G-Power Easy villacentral borgar för en jämn och behaglig rumstem-
peratur och för att varmvattnet räcker till. Så som namnet antyder är 
Easy lätt att montera och använda. 

Villacentral med två kretsar har reglerkretsar för varmt tappvatten  
och för beredning av varmvatten för värmesystemet.  

G-Power Easy är ett mycket lätt och kompakt paket med snyggt 
utseende. G-Power Easy monteras på väggen; väggfästen ingår i 
leveransen.

Gebwell G-Power® Easy villacentral
• Tillverkare Gebwell Oy:s dotterbolag i Polen, 

Gebwell Sp. z o.o.

• Mycket lätt och kompakt konstruktion

• Varvtalsstyrd cirkulationspump i energiklass A

• Högklassiga komponenter

• Lätt att montera, använda och underhålla

• Snyggt utseende 

• RST-rör

• Ouman reglerautomatik

Standardutrustning
• Elektroniskt regulator för värmekretsarna
• Självverkande regulator för tappvarmvattnet
• Cirkulationspump för värmesystemet
• Hårdlödda plattvärmeväxlare för värmesystemet och 

tappvattnet
• Stickpropp för elanslutning
• Styrcentral för pumpen, inklusive huvudbrytare
• Spärr- och säkerhetsventiler, fyllnadsventil och matningsventil 

för tappvattnet
• Tryckmätare
• Expansionskärl
• Utrustning för primärsidan
• Fästningsutrustning för väggmontering

Tilläggsutrustning 
• Tryckdi� erensregulator, om förhållandena på förbrukningsstället 

kräver det
• GSM-modem (Ouman automatik)
• Tryckstötdämpare för att dämpa eventuella tryckslag i 

tappvattnet
• Spärrtermostat för värmesystemets cirkulationspump

Gebwell G-Power® LVI nummer Varmvat-
ten, kW

Värmeelement, kW Golvvärme, kW Yttermått, mm Vikt 

Ensiö / 
Toisio 

70-20/
10-58 °C

115-63 °C / 
60-80 °C

115-43 °C / 
40-70 °C

115-33 °C / 
30-39 °C

115-33 °C / 
30-37 °C

115-33 °C / 
30-35 °C D x B x H kg

2/100 Easy 5322016 60 15 13 20 15 11 380 x 590 x 850 34

Gebwell G-Power® LVI nummer Varmvatten, kW Värmeelement, kW Golvvärme, kW Yttermått, mm Vikt 

Ensiö / 
Toisio 

70-20/
10-58 °C

115-33 °C / 
30-45 °C

115-33 °C / 
30-60 °C 115-33 °C / 30-35 °C D x B x H kg

2/100 Easy 5322016 60 15 13 11 380 x 590 x 850 34

Renoverade byggnaden 

Ny byggnader


