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NINA 2,8 kW – 7,5 kW ВГРАДЕНА ВЕРСИЯ

Характеристики на NINA 2,8 kW – 7,5 kW ВГРАДЕНА ВЕРСИЯ

Технически параметри:
• Обща топлинна мощност: максимум 7,5 kW – min 2,8 kW
• Номинална топлинна мощност: максимум 6,7 kW – min 2,5 kW
• Клас на енергийна ефективност: A +
• Ефективност: Pmax 88,5% – Pmin 89,1%
• Емисии на СО при 13% O2: Pmax 0,019% - Pmin 0,011%
• Консумация на пелети: max 1,6 kg/h - min 0,6 kg/h
• Капацитет на резервоара: 16 кг
• Обем на отопляемото помещение: 70 - 160 куб.м
• Минимални разстояния от запалими стени: страна: 20 cm - гръб: 1 cm - предна страна: 100 cm
• Напрежение / Честота: 230 V / 50 Hz
• Номинална мощност: 320 W
• Размери: L 59,8 x P 61,8 x H 91,5cm
• Тегло: 133 кг
• Стоманена горивна камера
• Пепелник от неръждаема стомана
• Съответства на: EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV / VKF
• Плъзгащо се чекмедже за премахване на пепел
• Изход за димоотвеждане: отгоре / отзад
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• Дистанционно управление: Опция
• WIFI модул за дистанционно управление: Опция
• Платформи за защита: Опция

Технически параметри
Параметър Мин/макс
Широчина см 59
Дълбочина см 61
Височина см 91
Бункер кг. 16
Мощност: kW 7.5
Tегло: кг 133
Отопляема площ куб. м. 160

Цени

Продукт  Количество Цена
 NINA 2,8 kW – 7,5 kW ВГРАДЕНА ВЕРСИЯ  1 бр.  Попитайте 

Описание на NINA 2,8 kW – 7,5 kW ВГРАДЕНА ВЕРСИЯ

Предимставата на кухня на пелети модел Nina-Вградена версия е италианско решение за
функционалност и дизайн :

• Керамична или стоманена повърхност, изцяло предвидена за готвене
• Предна матирана стъклена врата
• Принудителна вентилация, може да бъде изключена през лятото
• Подвижно чекмедже за зареждане на пелети
• 10 (5 + 5) нива на работна мощност
• Меню на 6 езика
• Подвижен пепелник за премахване на пепел
• Заднo-горнo димоотвеждане
• Предпазен термостат
• Възможност за външен термостат
• Безопасност Маностат /Сензор за дим/
• Термостат за таймер

Продуктът притежава сертификат KIWA - европейска институция за тестване, инспекция и
сертифициране. Тя е една от основните организации в Обединеното кралство, квалифицирана да
предоставя сертификати за водоподгревателни уреди и системи.
Този продукт е в съответствие с ECO DESIGN 2020, който определя критериите, определящи
устойчивото инженерство, изчисления и измервания, насочени към намаляване на емисиите в
атмосферата.

Съоръжението отговаря и на най-строгите правила за опазване на околната среда и е награден с
4 звезди.
Притежава система за динамичен контрол на потока осигурява автоматично управление на
въздуха за горене, регулирайки го според вида на инсталацията или горивото, за да осигурят
максимална гъвкавост при ежедневна употреба и оптимална консумация на гориво.
Уредът не изтегля въздух за горене от пространството, в което е инсталирано. Това не само
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значително подобрява производителността и оптимизира генерирането на топлина, но и прави
генератора много по-безопасен и подходящ за монтаж на места като спални, студиа и бани.
Уредът е защитен от случайно и / или неволно отваряне на противопожарната врата.
Модул за дистанционно управление, който може да бъде инсталиран по време на продажбата.WI-
FI МОДУЛ (ОПЦИОНАЛЕН)


