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CHERIE UP GLASS 11 kW - NEW
Характеристики на CHERIE UP GLASS 11 kW - NEW
Екстри:
Технически параметри:
Пелетна камина с въздушна риза.
Горивна камера и структура от чугун .
Функции NIGHT и RELAX (вентилация с топъл въздух – on/oﬀ).
Дистанционно управление с “e-paper”, технология за ниска консумация.
Цветове:
- бяло стъкло
- черно стъкло
- Димоотвод Ф8 cm - заден
- Дистанционно с дисплей
- Програматор за автоматично изключване и включване в определено желано време
- Comfort clima – допълнение към концепцията за автоматично функциониране. Камината се
изключва, когато достигне желаната температура и се включва отново, когато температурата
падне. Препоръчва се използване в малки, добре изолирани помещения, където температурата не
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варира постоянно, за да се избегне постоянно активиране и деактивиране.
- Автоматично почистване на шнека:
При много часове на непрекъсната работа. Не изключва задължителното почистване, извършва се
когато печката е студена (виж тех. данни).
- Подготовка за управление от разстояние:
Чрез връзка на контролер към електронната платка е възможно да контролирате камината от
разстояние по телефона
- Система Leonardo /Galileo/ управляват автоматично изгарянето на пелети. Непрекъснато отчитат
оптимални и основни параметри на изгаряне, повлияни от:
?• характеристики на димоотвода (брой колена, дължина, форма, диаметър и др.)
?• атмосферните условия на околната среда (вятър, атмосферно налягане, монтаж на голяма
надморска височина и др.)
?• характеристики на пелетите (тип на дърво, дължина, диаметър, степен на влажност и др.) и
съответно се намесват в процеса на горене, за да се гарантира оптимална ефективност и
икономия на гориво.
- Автоматичен контрол на горенето
- Въздуховоди

Технически параметри
Параметър
Широчина
Дълбочина
Височина
Бункер
КПД
Разход
Автономност
Мощност:
O димоотвод
O вход въздух
Tегло:
Отопляема площ

см
см
см
кг.
%
кг/час
часа
kW
см
см
кг
куб. м.

Мин/макс
62
57
115
19
90.06
1.2/2.5
6/13
5.5/11
8
4
192
285

Цени
Продукт

Количество Цена

CHERIE UP GLASS 11 kW - NEW 1 бр.
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