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ALINA 8 kW
Характеристики на ALINA 8 kW
Екстри:
Технически параметри:
ALINA
8kW
Пелетна камина (суха )
със стоманена рамка.
Дигитален дисплей за управление и визуализация на всички етапи от експлоатацията.
Позволява монтаж на димоотвода от 4ри страни ( от ляво ,от дясно от горе и от зад на камината
? 8 см. )
Сиви стоманени страници
Керамични профили - отгоре,от ляво и дясно в три цвята:
• Черно,
• Бордо
• Кремаво бяло
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Характеристики:
- Корпус от стомана и чугун
- Горивна камера от Скамолекс
- Вратичка от чугун
- Подвижна дръжка ( детски контрол )
- Декоративна облицовка от стомана в три цвята ,бяло ,бордо сиво
- Керамично стъкло
- Дигитален дисплей
- Седмичен програматор
- Сензори на дигиталния дисплей
• Шнек в режим on/oﬀ
• Запалка в режим on/oﬀ
• Помпа в режим on/oﬀ
• Седмичен програматор on/oﬀ
• Бутон, за да зададете желаната стайна температура
(AIR)
• Сензор термостат – че е програмирания термостат
за време на автоматично превключване
• сензор ! ВНИМАНИЕ –показва наличието на аларма
- Автоматично запалване
- Автоматично почистване на горивната камера
- Функционира в автоматичен режим или с ръчно управление
- Вградено чекмедже за пепелно съдържание
- Вентилатор с мощност 800м?/h
- Вграден бункер за 15кг.

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

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

Мин/макс
79
26
96
15
90
1.8
8
8
8
4
125
210

Цени
Продукт

Количество Цена

ALINA 8 kW 1 бр.

Попитайте

Описание на ALINA 8 kW
Kомпактна камина на пелети, само с 26 см дълбочина

Пелетна камина за отоление с топъл въздух (без въздуховоди)Отоплява до 70кв.м
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Kомпактна камина на пелети, само с 26 см дълбочина.

• Вермикулитна горивна камера чугунено покритие.

• Отвор за дим Ø 8 cm горен, заден и десен.

• Задаване на Ежедневна / седмична програма.

• Горен дисплей.

• Отвор за вентилация на горещ въздух.

Опция за

• Комплект Wi-Fi

• GSM
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