
Италиански Отоплителни Системи

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

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

DAISY 20kW (Slim fit - 40см.)

Характеристики на DAISY 20kW (Slim fit - 40см.)

Екстри:

Технически параметри:
Характеристики:

- Корпус от чугун
- Горивна камера от чугун
- Врата от чугун
- Дръжка за родителски контрол
- Декоративна керамична облицовка
- Керамично стъкло
- Дисплей
- Седмичен програматор
- Автоматично запалване
- Автоматично почистване на горивната камера
- Функционира в автоматичен режим или с ръчно управление
- Радио дистанционно управление
- Горен фентилатор 230куб.м/ч
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- Вентилатора може да се регулира on/off
- NEW - Система Леонардо®

Първата уникална система ,която е в състояние да управлява автоматично изгарянето на
пелетите.
Система Леонардо®отчита постоянно основните параметри на изгаряне, повлияни от:
- характеристики на димоотводите (колена, дължина, форма и диаметър )
- условия на околната среда (вятър,влажност, атмосферно налягане, монтаж на голяма надморска
височина и тн.)
- Fire control - Управление на огъня
Автоматичен модул, който контролира загубите при изгаряне на горивото.

*Опции
- Опция за управление от разстояние посредством GSM.
- КИТ за БГВ (битова гореща вода)
- КИТ за монтаж на комин от лявата страна

Технически параметри
Параметър Мин/макс
Широчина см 100
Дълбочина см 40
Височина см 121
Бункер кг. 30
КПД % 91
Разход кг/час 1/4.2
Автономност часа 7/30
Мощност: kW 20
Мощност вода: kW 16
Мощност въздух: kW 4
Налягане вода: 1.5
O димоотвод см 8
O вход въздух см 4
Мощност преден
вентилатор: kW ДА 23Окуб.м/ч
Консумация на енергия в
режим / при запалване: kW 150/400
БГВ: опция
Tегло: кг 300
Минимална височина на
комина: м 1,5
Отопляема площ куб. м.520

Цени

Продукт  Количество Цена
 DAISY 20kW (Slim fit - 40см.)  1 бр.  Попитайте 

Описание на DAISY 20kW (Slim fit - 40см.)

Плоска дизайнерска пелетна камина с водна риза  вариант Slim fit 40см. , който захранва
радиатори и лъчисто подово отопление в цялата къща.
Може да се комбинира със соларни панели и / или газов котел. Предлага са с предни  керамични
профили в три различни цвята, черно, непрозрачно бяло и бордо.
Тя произвежда горещ въздух за отопление  за помещението в което е инсталирана (вентилатора
може да бъде изключен).Компактни размери 100x40 за малки пространства .Монтажа на комина е
от зад на камината , което позволява да спестим допълнително място има опция да се монтира  от
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лявата страна посредством допълнителен КИТ.


