Италиански Отоплителни Системи

DEMY 10kW
Характеристики на DEMY 10kW
Екстри:
Технически параметри:
Характеристики:
- Корпус от стомана
- Горивна камера от стомана и Scamolex
- Голямо черно матирано стъкло
- Дисплей
- Седмичен програматор
- Автоматично запалване
- Автоматично почистване на горивната камера
- Въздушна риза
- високооборотни и безшумни вентилатора клас А
- Функционира в автоматичен режим или с ръчно управление
- Дистанционно управление
- *Опция за управление от разстояние посредством GSM.
- Вградено чекмедже за пепелно съдържание
- Вграден бункер за 40кг.
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- Функия „Комфортен климат”:
- Система за 100% почистване на горивната камера - E-Brasher
разширяване на концепцията за автоматичен режим на работа означава, че камината достига
зададената температура и когато същата намалява се включва автоматично ( използва се само
при случаи на малки, добре изолирани помещения, за да не работи камината постоянно).
- Противопожарна защита

Технически параметри
Параметър
Широчина
Дълбочина
Височина
Бункер
КПД

Мин/макс
107
45
105
40 на пелети
90,8
1/2,3кг. на пелети/ на
Разход
кг/час
дърва 3,5кг.
Автономност
часа 17/40
O димоотвод
см
15
O вход въздух см
16
Tегло:
кг
250
Отопляема площкуб. м.260
см
см
см
кг.
%

Цени
Продукт

Количество Цена

DEMY 10kW 1 бр.

Попитайте

Описание на DEMY 10kW
КОМБИНИРАНА КАМИНА НА ДЪРВА И ПЕЛЕТИ за най-доброто удобство за вашите спестявания,
защото тя позволяват двойна употребата на две горива в една горивна камера и в един комин:

• при употребата на пелети за отопление те позволяват автоматичен режим на работа ,седмичен
програматор,gsm контролер за пускане и спиране с чрез SMS;

• при употребата дърва, за да спестите на максимум от разходите за отопление и да се
насладите на атмосферата на традиционния пламък.

Много важна особеност е, че в случай на пълно изчерпване на дървата КОМБИНИРАНАТА КАМИНА
автоматично превключва в режим на пелети за непрекъснат огън.

Когато е настроена да работи на пелети, може да се програмирада да се включва и изключва в
желан от вас час , като Ви създава по-голям комфорт съобразенс вашите желания.
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Когато е настроена да работи на дърва за огрев, тя създава цялата атмосфера на традиционна
камина дава възможност за максимално спестяване на разходи и може да се използва дори и без
електричество.

Също така, в случай, че изгорят дървата в огнището,камината автоматично ще премине към
режим на работа на пелети , цели да поддържа зададената температура в помещнието .

Предлага се с черно матирано стъкло в два цвята бяло или сиво.

Системи за управление и почистване

• Система за автоматично почистване е-Brusher за максимално почистване на горивната камера и
шнека

• Система Леонардо

• Работа с естествена конвекция.

• Независима от въздуха в помещението

• Голям бункер за пелети

• Огнище от огнеупорен материал Scamolex

• Врата от чугун
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• Дистанционно управление.

ОПЦИЯ

• GSM контролер- да включвате и изключвате от разстояние камината

