Kamnové vložky DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM
PROSKLENÍM
Kamnové vložky DYNAMIC jsou volbou pro instalace s akumulační masou. Takto sestavená sálavá akumulační
kamna jsou výsledkem spolupráce kamnáře a uživatele. Výkon, velikost topeniště a množství akumulace je
dimenzováno na základě konkrétního objektu a požadavku zákazníka. Díky schopnostem akumulace tepla a
tepelnému sálání patří akumulační kamna k nejvhodnějším a nejzdravějším způsobům vytápění. Kamnové vložky
je vhodné doplnit o akumulační prstence MAMMOTH nebo akumulační modulární systém AMS, představující
absolutní špičku v akumulaci tepla.
Kamnové vložky DYNAMIC mají designově potištěné dvojité sklo dvířek (s akumulační obestavbou jsou vhodné do
nízkoenergetických staveb). Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny pro akumulační
uzavřenou obestavbu. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami o síle 5 cm. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je
sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního (terciárního) přívodu vzduchu lze
řídit jediným ovládacím prvkem. Kamnové vložky DYNAMIC jsou dodávané bez komponent odkouření, ty si zákazník dokupuje
zvlášť jako příslušenství podle zamýšleného použití. Samotnou kamnovou vložku nelze připojit přímo na komín.

DYNAMIC B3G 38.50.01

obj. kód: DB3F 01

se zadním přikládáním
pravé otevírání dvířek lze změnit na levé u předních i zadních dvířek
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Technické parametry
Výška

957 mm

Šířka

606 mm

Hloubka

577 mm

Výška dvířek

455 mm

Šířka dvířek

339 mm

Hmotnost

171 kg

Regulovatelný výkon

5,0-13,0 kW

Průměr kouřovodu

180 / 200 mm

Průměr kouřového hrdla

180 / 200 mm

Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)

150 mm

Provozní tah

12 Pa

Účinnost

85,4 %

Průměrná spotřeba dřeva

2,8 kg/h

A+

Příslušenství
AIRBOX 01 IMPRESSION
Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH
AKUMULAČNÍ SADA PRSTENCŮ ROMOTOP MAMMOTH - 8 ks (AKKUM KV 08B)
AMS - AKUMULAČNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM
KLIKA skrytá zapuštěná
KLIKA vyhnutá levá pro zadní dvířka
KLIKA vyhnutá pravá pro zadní dvířka
LITINOVÁ PŘÍRUBA 200
ODNÍMATELNÁ KLIKA
OTOČNÁ LITINOVÁ KOPULE S KOLENEM 180
RÁMEK D3F RAM 04 krycí polohluboký
RÁMEK D3F RAM 06 krycí
STAVĚCÍ NOHY prodloužené
TECHNICKÝ RÁMEK DB3F RAM01 4S
TEPLOVZDUŠNÝ VÝMĚNÍK pro kamnové vložky DYNAMIC 3G
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Ke stažení
Energetický štítek a informační list výrobku
Návod k obsluze
Prohlášení o vlastnostech
Technická dokumentace
Technický list
Záruční list
Stáhněte si katalog!
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