Informacje o produkcie
Utworzono 24-05-2019

Wkład kominkowy NADIA 10
Cena :
4.070,00 zł
Nr katalogowy : Nadia10
Producent : Kratki.pl
Dostępność : Dostępność - 3 dni

Możliwość zakupu w sklepie stacjonarnym.

10 kW
5-12,5 kW
200(mm)
80 %
0,10 %
32 mg/Nm3
255 oC
128 kg
350 mm
stal kotłowa
zalecane sezonowane drewno liściaste dopuszczalny brykiet
węgla brunatnego
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Moc nominalna
Zakres mocy grzewczej
Średnica czopucha
Sprawność cieplna (%)
Emisja CO (przy 13% O2) ≤
Emisja pyłków
Temperatura spalin
Waga
Max długość polan
Materiał
Rodzaj paliwa
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Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych > 900 cm²
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych
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Opis wkładu:

- Korpus i front wkładu wykonane ze stali,
przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
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- Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane
na giętarkach CNC.
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- Korpus spawany w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia
dobrą jakość spawów.
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- Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną
szybę dekoracyjną typu glass wytrzymująca temperaturę
do 800oC. Jest ona malowana metodą sitodruku, która nadaje
kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa
front wkładu.

- Drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu, co sprawia,
że one są bardziej stabilne i wytrzymałe na naprężenia podczas
pracy w wysokich temperaturach. Uszczelka drzwi znajduje się
w wyprofilowanym rowku, co gwarantuje odpowiednie jej
przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu
podczas eksploatacji.
- Wkład wyposażony w regulowane nóżki umożliwiające jego
wypoziomowanie..
- Deflektor - wydłuża drogę spalin, spalanie jest bardziej
ekologiczne.
- Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele.
Opał wypala się na drobny popiół a energia
cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

> 700 cm ²

- Wkład posiada wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz
fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą tylko jednego
regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.
Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

- Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją
ustawienia 360 stopni (może być skierowany zarówno do tyłu,
jak i do góry).

- Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem
akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze
spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.
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- Gwarancja 5 lat możliwość przedłużenia do 10 lat.
Możliwość zakupu w sklepie stacjonarnym.
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moc: 10 kW
waga: 128 kg
stan: nowy
gwarancja: 5 lat możliwośc przedłużenia do 10 lat

