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PIAZZETTA & HWAM A/S

Kærlighed til ilden siden 1960
Piazzetta er en italiensk producent af brænde-, gas- pille- og hybridovne grundlagt for 60 år siden. Det er 
 Piazzettas mål at skabe innovative varmeløsninger med fokus på brugervenlighed, sikkerhed, kvalitet og design. 
 Piazzetta pilleovne bygger på mange års erfaring, løbende forskning og udvikling, tekniske færdigheder samt stol-
te håndværkstraditioner. Piazzettas hovedkontor i Asolo i Norditalien rummer forsknings- og udviklings laboratorier, 
 produktions- og logistikfaciliteter samt administration. Udover produktion af ovne råder Piazzetta også over stort 
produktionsanlæg til produktion af kakkelbeklædninger til deres ovne.  

Mere end 45 års erfaring 
HWAM A/S blev etableret i 1973 af Vagn Hvam Pedersen og har mere end 45 års erfaring med design, udvikling 
og produktion af brændeovne af høj kvalitet. I forbindelse med et generationsskifte besluttede man i juni 2019 
at gå sammen med franske SEGUIN, som HWAM A/S har haft et mangeårigt nært samarbejde med, for derved at 
styrke en fælles position på markedet. 

Samarbejde mellem Piazzetta & HWAM
HWAM A/S repræsenterer Piazzetta i Danmark på samme måde, som SEGUIN med stor succes i årevis har 
gjort i Frankrig. Samarbejdet mellem HWAM A/S og Piazzetta startede helt tilbage til 1990’erne, hvor Piazzetta 
 producerede kakkelbeklædninger til flere HWAM ovne, der dengang blev markedsført under brandet ”ABC Pejse”. 
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Piazzettas produkter har givet varme til hjemmet de sidste 60 år. 
Piazzetta er hele tiden på forkant med udviklingen, 
både hvad angår innovation, teknologi og design.

Piazzetta er forrest i feltet hvad andgår miljøkrav. 
Alle pilleovne lever op til de strenge lovgivningskrav i forhold til at reducere 
CO2-udledningen, og alle pilleovne lever op til ECODESIGN 2022 kravene.

Læs mere om Ecodesign 2022 på www.hwam.dk

Brugervenlighed er i højsædet, hvilket gør, at ovnen er meget enkel at 
betjene på display, fjernbetjening eller via app på smartphone og/eller tablet. 

Piazzetta pilleovne sælges i Danmark kun af udvalgte forhandlere, 
der løbende gennemgår skoling ved HWAMs hovedkvarter i Hørning. 

Derved er du altid sikret professionel og kyndig vejledning og service.

5 års
Produktgaranti

10 års
Garanti for levering 

af reservedele

HVORFOR VÆLGE 
EN PIAZZETTA HYBRIDOVN?  

*

* Der ydes 2 års garanti på Piazzetta hybridovne. Ved registrering af hybridovnen på Piazzettas hjemmeside er det muligt at få op til 
5 års garanti. Desuden garanterer Piazzetta levering af reservedele i 10 år. Se mere på hwam.dk.

Op til
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Slut med kolde fødder
Piazzetta har udviklet et helt specielt ventilationssystem til 
deres ovne og som det eneste system af sin art sikrer det 
eksklusive Multifuoco® system, at varmen ved hjælp af 1 
 eller 2 ventilatorer ledes ud i rummet nede ved  gulvet og 
forhindrer derved varmen i at lægge sig i lag ved loftet. 
Den særlige, patenterede proces giver en ensartet for-
deling af varmen fra gulv til loft takket være ovnens kon-
struktion, hvor luften suges gennem ovnen og sendes ud i 
rummet i gulvhøjde. 

Effektiv opvarmning af hele huset
Andre rum i hjemmet kan ligeledes nyde godt af varmen fra 
Multifuoco® systemet, idet varmen kan flyttes til andre rum 
gennem rør i væggene. Rørene kan trækkes vandret eller 
lodret til både over- og underetager i længder på op til 16 
meter. 

PERFEKT FORDELT VARME  

Luftindtag

Mulitifuoco® ventilator

Opvarmet luft 

Varm luft til varmeflytning 

Varm luft til rummet 

230 C

230 C

230 C
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PERFEKT FORDELT VARME  

Jævnt 
fordelt varme
 fra gulv til loft

Mulighed for 
varmeflytning 

med Multifuoco®

Adrig mere 
kolde fødder

Flexrør Ø 75 mm
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GENNEMTÆNKT KONSTRUKTION  
Hybridovnen er konstrueret, så den har alle fordele fra forbrænding med piller og træ kombineret i én ovn både 
det praktiske ved forbrænding af piller samt de knitrende lyde ved forbrænding af træ.  
 

3 TYPER OPVARMNING 

Innovativ brændeskål 
Brændeskålen er lavet af støbejern og placeret bagerst i 
brændkammeret hævet fra bunden. Brændeskålens avan-
cerede design giver en bedre forbrænding og flamme-
kvalitet samt reducerer mængden af askerester betydeligt, 
hvorved intervallet mellem rengøring af ovnen kan øges 
op til 15 dage. Den har desuden en udtagelig  askeskuffe.

Bredt brændkammer 
Takket være det brede brændkammer kan der anvendes 
brænde med en længde på 33 cm. Med den hævede 
brændeskål er det nemt at lægge nye brændestykker i 
ovnen. Brændkammeret er beklædt med Aluker-plader, 
som er lavet af et slidstærkt og varmeledende keramisk 
materiale med høj isloeringsgrad.

Pilletank 
Pilletankens placering i bunden af ovnen gør det nemt at 
fylde træpiller på ovnen.  Dette gøres nemt med den med-
følgende skovl. 

Regulering af lufttilførslen
Lufttilførslen af primær- og sekundærluft  til forbrænding 
af træ styres manuelt på reguleringshjulet under lågen til 
brændkammeret. Tertiærluften er forvarmet og bruges til 
forbrænding af piller. 
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GENNEMTÆNKT KONSTRUKTION  
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Maksimal tryghed 
Hybridovnen er udstyret med  forskellige elektroniske 
 enheder, der løbende overvåger driftsparametrene, mens 
ovnen er tændt. Blandt andet i form af en sensor, der 
 registrerer eventuelle blokeringer i  aftrækskanalen eller 
fejl i røgudledningen. I tilfælde af en unormal situation afgi-
ver  ovnen en alarmlyd og viser en meddelelse på fjernbe-
tjeningen. Skulle dette ske  under fyring med piller, slukker 
forbrændingen automatisk.  Dette garanterer til enhver tid 
100 % sikker drift, så man kan slappe helt af og nyde varmen 
fra ovnen i fred og ro.

Komfort og tid til at leve livet 
Når det er tid til at genfylde træ eller træpiller vil du mod-
tage en besked. Derved behøver du ikke bekymre dig om 
hvorvidt ilden i din ovn pludselig går ud. 

Forskellige temperaturer i forskellige rum 
Multicomfort Plus-funktionen giver mulighed for at indstille 
en bestemt temperatur i et andet rum, som opvarmes ved 
hjælp af varmeflytning, end det rum, hvor hybridovnen er 
installeret. 

Lydsvag opvarmning
En af de egenskaber, som gør Hybridovnen unik, er, at den 
har naturligt træk både ved forbrænding af piller og træ 
og dermed ikke er udstyret med en røgmotor. Dette gør 
hybridovnen støjsvag og giver mulighed for at nyde de knit-
rende lyde ved forbrænding af træ.

INTELLIGENT LØSNING   
Maksimal tryghed & komfort  

+ 180
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INTELLIGENT LØSNING   

+ 230

Multicomfort Plus-funktionen giver 
mulighed for at indstille forskellige 
temperaturer i forskellige rum.
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STOLTE HÅNDVÆRKSTRADITIONER    

Håndlavede kakler 
Piazzetta producerer selv kakkelbeklædningerne til 
deres ovne. Ovnens moderne teknologi forenes med 
tradtionelle håndlavede kakler. 

Kaklerne produceres enkeltvis i en process, som tager 
15 dage. Først støbes kaklen, tørres langsomt og hånd-
males, så hver kakkel er helt unik.
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STOLTE HÅNDVÆRKSTRADITIONER    OPVARMNING     
Ud over at vælge mellem brænde- og pillefyring kan du 
også vælge, hvordan varmen skal fordeles.

Multifuoco® System
Med Multifuoco® System fordeles varmen hurtigt og  ensartet 
i rummet fra gulv til loft, selv relativt langt fra monterings-
stedet. Der er endvidere mulighed for varmeflytning, så 
yderligere et eller flere rum kan opvarmes, selv om disse 
ligger på en anden etage.

Naturlig konvektion
Med en hybridovn er det også muligt at varme op ved 
hjælp af naturlig konvektion, der flytter luften ved hjælp af 
temperaturforskelle i det omgivende miljø. Fordelene ved 
 denne form for opvarmning kan også udnyttes på ovne med 
 Multifuoco® System, idet det kan slås fra. 

2 typer brændsel i én ovn
Hybridovnen kan fyre med både brænde og træpiller, og 
for at sikre maksimal komfort og betjeningsvenlighed er 
den konstrueret, så man kan skifte brændselstype uden at 
skulle slukke ovnen. Selv om den styres elektronisk, kan 
den også bruges som konventionel brændeovn i tilfælde 
af strømsvigt. 

2 måder at opvarme - 2 typer brændsel  
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STYR DIN OVN FRA SOFAEN 

• 
• 
• 
• 
• 

Piazzettas app ”My Piazzetta” giver dig mulighed for at styre din hybridovn via din 
 smartphone og tablet. Du vil derved blandt andet kunne:

 
 
 Tænde/slukke for din ovn

 Indstille powerniveau
   
 Indstille 1 – 2 Multifuoco-ventilator(er)
  
 Indstille den ønskede rumtemperatur
 
 Indstille timer 

Der følger en fjernbetjening med til ovnen, således at du både har mulighed for at 
betjene via din smartphone og tablet samt med fjernbetjening. 

Du kan hente ”My Piazzetta” app’en i Appstore eller Google play. 

med ”My Piazzetta” app’en



16



17

FUNKTIONER 
 Multifuoco® ventilator(er) med  mulighed 
for varmeflytning op til 16 meter

Opvarmning med naturlig  konvektion, 
dvs. uden brug af ventilator 

Lufttæt ovn også til passivhuse. 
Forbrændingsluft trækkes udefra

Genindfyringsalarm ved forbrænding af 
træ

Komplet kakkelbeklædning

Pillekvalitetssystem for optimal 
forbrænding

Regulering af forbrændingsluft for 
optimal forbrænding

Hybridovn, vælg mellem forbrænding 
af piller og træ

Skifter fra piller til træ til piller uden at 
skulle slukkes

Brænder ved naturligt træk

Pillepåfyldningssensor, afgiver 
genindfyringsalarm

Der er lås på pilletank og låge, så 
begge ikke kan åbnes samtidig

Kontrol af træk – en røgalarm aktiveres, 
hvis der ikke er træk i ovnen

Integreret Wi-Fi og Bluetooth, så ovnen 
kan styres via appen My Piazzetta

Temperaturmåling flere steder

Fjernbetjening med LCD-touch display 
samt multicomfort-funktion

Timerfunktion med op til 
6 tidsintervaller

Luftbefugter, kan også bruges som 
luftfrisker 

Genfyring af træ
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PRODUKTMÅL 

Energi
Nominel effekt    
Virkningsgrad    
Driftsområde   
Træpilleforbrug   
Kapacitet    
Røgafgang top   
Vægt     
Produktmål   

PRODUKTEGENSKABER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

INFINITY PLUS LINE  
E228 A 

Træpiller
A+
3,9 - 8,0 kW
85,1 - 87,0 %
135 - 230 m³
0,9 - 1,8 kg/h
15 kg
150 mm
295 kg
B: 56,6 x D: 59 x H: 141,7

Træ
A+
8,0 kW
85,7 %
135 - 230 m³
2,1 kg/h
-
150 mm
295 kg

 

MEDFØLGENDE TILBEHØR 

Hvid

FARVER 

RødSort

TILKØB

Multifuoco
ventilator

Genfyring af træ

App - Wifi 
Bluetooth 

 

A B C

8 cm 7.5 cm 6 cm

48

102

49

5

A

19,5

C

A*

19,5

45,5

9,5 10
3

B

9,5

15 cm 7,5 cm 12 cm
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