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KARMA Decore 5 kW kominek
gazowy
Cena

10 749,00 zł

Opis produktu

Seria wolnostojących kominków gazowych DECORE jest idealna do ogrzewania domów rodzinnych, mieszkań, domków
letniskowych, sklepów lub biur. Szczególnie docenicie Państwo, że kominki DECORE mogą wytrzymać mroźne temperatury w
domkach, nie wpływając na ich funkcjonalność. Konstrukcja komory spalania oraz "kłody", które wykonane są ze
specjalnego materiału ceramicznego i umieszczonego nad palnikiem pomagają stworzyć iluzję kominka do
spalania drewna. Spaliny są odprowadzane za pomocą zestawu wylotowego zamontowanego w ścianie (poziomy wyrzut
spalin - opcja z dopłatą 370 zł). Zamknięta komora spalania oznacza, że kominek do spalania gazu pobiera powietrze z
zewnątrz i spaliny wydala na zewnątrz rurą koncentryczną (tzw. rura w rurze - środkową wyrzuca spaliny, a zewnętrzną
czerpie powietrze).

Wyrzut spalin przez ścianę
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W przeciwieństwie do konwencjonalnych kominków na drewno, kominki gazowe DECORE pozwalają na ustawienie i
utrzymanie pożądanej temperatury pomieszczenia. Funkcja Bi-Pass umożliwia ustawienie ciągłej pracy palnika niezależnie od
termostatu. Kolor obudowy jest grafitowy. Kominek wyposażony jest w mechaniczną kontrolę temperatury, zapłon
piezoelektryczny i zawór zapobiegający wstecznemu odprowadzaniu spalin.

Dane techniczne:
- waga: 155 kg
- maksymalna moc grzewcza przy użyciu naturalnego gazu: 5 kW
- kubatura grzewcza przy użyciu naturalnego gazu G20: do 100 m3
- maksymalna moc grzewcza przy użyciu gazu LPG: 4.2 kW
- kubatura grzewcza przy użyciu gazu LPG: do 80 m3
- zużycie gaz naturalny G20: 0.64 m3/h
- zużycie LPG: 0.48 kg/h
- zawór zapobiegający cofaniu się spalin: tak
- podłączenie gazu: G1/2"
- wymiary zewnętrzne (gł x szer x wys): 358 x 630 x 1255 mm
- średnica odprowadzenia spalin: 80 mm
- wylot spalin: z tyłu
- odległość montażowa od ściany: 100 mm
Kominek posiada mocowanie do ściany (zabezpieczenie przed przesuwaniem). Automatyka gazowa z regulacją
temperatury nie wymaga zasilania elektrycznego 230V.
Dodatkowe informację można też znaleźć na stronie producenta: www.karma-as.cz
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