Designové akumulační krby s výsuvnými dvířky CARA
Designové akumulační krby Romotop CARA reagují na trendy a potřeby moderní interiérové architektury. Citlivě
vyvážené proporce, čisté linie a dominující třístranné prosklení vytváří impozantní celek oslovující nejnáročnější
zákazníky.
Designové krby CARA CS 02 a CARA CS N 03 jsou vhodné i pro nízkoenergetické domy. Mají výsuvná dvířka s přesným a lehkým
chodem pojezdů SILENT LIFT. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami, ve standardním provedení bez roštu s
možností změny na variantu s roštem. Pro optimalizaci procesu hoření byl ve vrchní části spalovací komory přiveden terciární
vzduch. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje celkovou účinnost krbu. Výstup spalin je standardně možný
horním nebo zadním odvodem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu na vnitřní plochu skla dvířek se účinně zabraňuje usazování
nečistot. Čistému pohledu na oheň tak nic nebrání. Regulace primárního a sekundárního přívodu vzduchu se řídí jediným
ovládacím prvkem. Dostatečný přísun vzduchu pro optimální spalování zabezpečuje systém CPV – centrální přívod vzduchu z
exteriéru. Krb lze vybavit akumulačními tvarovkami, které akumulují teplenou energii a poté ji předávají zpět do místnosti, a to
ještě i několik hodin po skončení hoření. Krby řady CARA jsou obloženy velkoplošným přírodním kamenem nebo povrchově
upraveným plechem. Odstínění zadního pláště je umožňuje umístit přímo ke stěně.
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kámen

Dělené sklo - obj. kód: CARA C 02
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Technické parametry
Výška

1648 mm

Šířka

924 mm

Hloubka

577 mm

Výška dvířek

420 mm

Šířka dvířek

670 mm

Hloubka dvířek

272 mm

Hmotnost

343 kg

Regulovatelný výkon

3,9-10,1 kW

Průměr kouřovodu

150 mm

Průměr kouřového hrdla

150 mm

Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)

125 mm

Výška osy zadního vývodu

1346 mm

Provozní tah

11 Pa

Účinnost

82,9 %

Průměrná spotřeba dřeva

2,2 kg/h

A+

Příslušenství
AIRBOX 01
AKUMULAČNÍ SADA pro designový krb (AKKUM CARA 01)
PŘÍSUVNÉ SKLO k designovému krbu CARA C
SESTAVA ROŠTU pro akumulační krb CARA
SET TRANSPORTNÍCH MADEL
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