Krbové vložky DYNAMIC S DVOJITÝM / TROJITÝM PROSKLENÍM A ZADNÍM
PŘIKLÁDÁNÍM
Krbové vložky DYNAMIC s dvojitým a trojitým prosklením a zadním přikládáním splňují všechny požadavky
moderních staveb. Přikládejte z jiné místnosti a získejte tak maximální uživatelský komfort.
Krbové vložky DYNAMIC jsou vhodné pro nízkoenergetické domy díky dvojitému a trojitému prosklení. Zadní přikládací dvířka
zajistí pohodlné vkládání dřeva do komory. Sklo dvířek je designově potištěno. Pravé otevírání dvířek lze změnit na levé otevírání
dvířek. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny jak pro akumulační, tak i pro
konvekční provoz. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky
sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a
sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulační
sadu a horní akumulační prstence MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalin
DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

DYNAMIC B2G 66.50.13
plech

obj. kód: DB2M 13

trojité prosklení
max. 2 boční akumulační
sady
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Technické parametry
Výška

1003 mm

Šířka

720 mm

Hloubka

459 mm

Výška dvířek

467 mm

Šířka dvířek

624 mm

Hmotnost

195 kg

Regulovatelný výkon

2,4-6,2 kW

Průměr kouřovodu

150-200 mm

Průměr kouřového hrdla

200 mm

Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)

150 mm

Provozní tah

10 Pa

Účinnost

84,6 %

Průměrná spotřeba dřeva

1,3 kg/h

A+

Příslušenství
Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH
AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky
AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP MAMMOTH
AUTOMATICKÁ REGULACE ROMOTOP DIRECT
KONVEKČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP
ODNÍMATELNÁ KLIKA
RÁMEK D2M RAM03 3S-60
RÁMEK D2M RAM04 4S-60
RÁMEK D2M RAM05 3S-25
RÁMEK D2M RAM06 4S-25
REDUKCE 200/180 mm
SADA AKUMULACE ROMOTOP MAMMOTH pro konvekční výměník ROMOTOP
SET TRANSPORTNÍCH MADEL
STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500
STAVĚCÍ NOHY prodloužené
TECHNICKÝ RÁMEK (KV 025WBRAM01)
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Ke stažení
Energetický štítek a informační list výrobku
Prohlášení o vlastnostech
Technická dokumentace
Technický list
Všeobecný návod
Záruční list
Stáhněte si katalog!
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