Wkłady piecowe DYNAMIC DO PROFESJONALNYCH AKUMULACYJNYCH ZASTOSOWAŃ Z
PODWÓJNYM PRZESZKLENIEM
Piecowe wkłady DYNAMIC są optymalnym wyborem do montażu z masa akumulacyjną. Tak skomponowany zestaw
wkładu i masy akumulacyjnej jest wynikiem współpracy zduna i klienta. Sprawność, wielkość paleniska oraz ilość
masy akumulacyjnej jest obliczana na podstawie konkretnego obiektu i oczekiwań klienta. Dzięki zdolnościom
akumulacji ciepła i promieniowania ciepła piec akumulacyjny jest najpraktyczniejszym i najzdrowszym sposobem
ogrzewania domu. Wkłady piecowe należy uzupełnić o akumulacyjne pierścienie MAMMOTH lub akumulacyjny
modularny system AMS, tak kombinacja to najlepszy sposób na akumulowanie ciepła.
Piecowe wkłady DYNAMIC mają eleganckie szyby z niewielkim nadrukiem (z masą akumulacyjną są optymalne do domów
niskoenergetycznych). Wkłady wyposażone są w system CDP - Centralne Doprowadzenie Powietrza z zewnątrz budynku i są
przeznaczone do zamkniętych obudów akumulacyjnych. Komora spalania jest wyłożona kształtkami z prawdziwego szamotu o
grubości 5 cm. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń.
Regulację pierwotnego i wtórnego (w niektórych modelach tercjalnego) doprowadzenia powietrza do komory spalania można
łatwo sterować jednym suwakiem. Wkłady piecowe DYNAMIC są dostarczane bez elementu odprowadzenia spalin, te klient
dokupuje oddzielnie jako dodatkowe akcesoria zależnie od wybranego wariantu wymiennika za paleniskiem. Szamotowej
komory wkładu nie można podłączyć bezpośrednio do komina.
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Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: DR3SG 21

2 625 €
Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: DL3SG 21

2 625 €
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Parametry techniczne
Wysokość

894 mm

Szerokość

698 mm

Głębokość

605 mm

Wysokość drzwiczek

394 mm

Szerokość drzwiczek

554 mm

Głębokość drzwiczek

424 mm

Waga

183 kg

Moc regulowana

5,0-13,0 kW

Średnica wylotu spalin

180 / 200 mm

Średnica króćca spalinowego

180 / 200 mm

Średnica wylotu CDP

150 mm

Wymagana siła ciągu

10 Pa

Wydajność

82,7 %

Spalanie drewna (kg/godz.)

2,8 kg/h

A+

Akcesoria
AIRBOX 01 IMPRESSION
Akumulacyjny pierścień ROMOTOP MAMMOTH
AKUMULACYJNY ZESTAW PIERŚCIENI ROMOTOP MAMMOTH - 8 szt (AKKUM KV 08B)
AMS - AKUMULACYJNY MODULARNY SYSTEM
KLAMKA ukryta, nieodstająca przed linię szyby
OBROTOWA ŻELIWNA KOPUŁA Z KOLANEM 180
RAMKA DR3SG RAM04 wykończeniowa głęboka uniwersalna
RAMKA DR3SG RAM06 wykończeniowa uniwersalna
REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone
WYMIENNIK POWIETRZNY KONWEKCYJNY dla wkładów piecowych DYNAMIC 3G
ZDEJMOWANA KLAMKA
ŻELIWNY KRUCIEC 200

Download
Dane techniczne
Deklaracja właściwości użytkowych
Dokumentacja techniczna
Etykieta energetyczna a karta produktu
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Pobierzcie katalog!

2/2

