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ARIA 30 12 kW - 32 kW

Характеристики на ARIA 30 12 kW - 32 kW

Технически параметри:
Обща отоплителна мощност: мах 32,0 kW - min 12,0 kW
• Номинална отоплителна мощност: max 27,2 kW – min 10,5 kW
• Клас на енергийна ефективност: A +
• Ефективност: Pmax 87,7% – Pmin 91,2%
• Емисии на CO при 13% O2: Pmax 0,005% – Pmin 0,009%
• Консумация на пелети: max 6,6 kg/h – min 2,5 kg/h
• Капацитет на резервоара: 80 кг
• Обем на отопляемото помещение: 700 куб.м.
• Минимални разстояния от запалими стени: страна: 50 cm - гръб: 50 cm - лицева страна: 100 cm
• Напрежение / Честота: 230 V / 50 Hz
• Номинална мощност: 500 W
• Размери: 1114 x 773 x 1820 mm.
• Тегло: 479 кг.

Технически параметри
Параметър Мин/макс
Широчина см 111



Италиански Отоплителни Системи

София 1000
Офис бул. "Цар Борис III" 225 A

Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

Дълбочина см 77
Височина см 182
Мощност: kW 12 - 32
Tегло: кг 479
Отопляема площ куб. м. 700

Цени

Продукт  Количество Цена
 ARIA 30 12 kW - 32 kW   1 бр.  Попитайте 

Описание на ARIA 30 12 kW - 32 kW

Защо да използвате Генератор с въздушна риза на пелети с четири въздуховода модел ARIA 30 12
kW - 32 kW , като източник на отопление? Дървесните пелети са възобновяем енергиен ресурс,
много по-щадящ е за околната среда, отколкото изгарянето на изкопаеми горива, като дизелово
гориво, газ или въглища, които са невъзобновяеми ресурси и имат отрицателно въздействие.
Когато дървото изгаря, е възможно да се говори за нулево въздействие върху околната среда. За
разлика  от  тези  видове  горива,  когато  гори,  дървото  освобождава  количество  въглероден
диоксид, което е еквивалентно на това, което се абсорбира от дървото по време на растежа му.
Този процес се нарича въглероден цикъл.

 


