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VYDA H 22 kW - NEW 2018
Характеристики на VYDA H 22 kW - NEW 2018
Екстри:
Технически параметри:
Характеристики:
- Корпус от чугун и стомана
- Горивна камера от чугун и стомана
- Врата от чугун
- Дръжка за родителски контрол
- Декоративна страници от стомана
- Японско керамично стъкло-800г.термо шок
- Не включва хидравличен КИТ (помпа,предпазен клапан и топлообменник за БГВ. Вградена
немска ел.помпа марка Wilo (7 степенна-модулираща) Цена на хидр. Кит 650лв.с ддс
- Вградено чекмедже за пепелно съдържание
- Затворен разширителен съд
- Вграден бункер за 30кг.
- Дисплей-прекрит
- Седмичен програматор
- Автоматично запалване
- Автоматично почистване на горивната камера
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- Функционира в автоматичен режим или с ръчно управление
- Дистанционно управление
- Мощен вентилатор за топъл въздух за отопление на стаята в която е инсталирана камината
on/oﬀ
- Система Leonardo
*Опции
- Kit Wi-Fi
- Опция за управление от разстояние посредством GSM.
Иновативната система Ekleaner автоматично извършва двойно почистване на турболаторите и
чашката за горене, което
подсигурява интелигентно отопление и по-ефективно горене.

Технически параметри
Параметър
Широчина
Дълбочина
Височина
Бункер
КПД
Макс. темп. на водата:
Разход
Автономност
Мощност на горивната
камера:
Мощност:
Налягане вода:
O димоотвод
O вход въздух
Tегло:
Отопляема площ

Мин/макс
см
62
см
61
см
120
кг.
30
%
92.7
C°
90
кг/час 1.1/5.1
часа 6/26
kW

22

kW

22/20 по вода
1,5
см
8
см
5
кг
260
куб. м.585

Цени
Продукт

Количество Цена

VYDA H 22 kW - NEW 2018 1 бр.

7860 лв. с ДДС

Описание на VYDA H 22 kW - NEW 2018
New 2017 Пелетна камина с водна риза с висока ефективност за отопление на големи площи до 585куб.м с малки
и компактни размери. Захранва радиатори и лъчисто подово отопление във вашия дом.
Може да работи в комбинация със соларни панели и / или газов котел. Предлага се със сиви стоманени страници
и керамична горна част в 3ри различни цвята - бяла керамика мат,тъмно сива керамика и керамика талк.

Иновативната система Ekleaner автоматично извършва двойно почистване на турболаторите и чашката за горене,
което подсигурява интелигентно отопление и по-ефективно горене.

