Krbové vložky HEAT ROHOVÉ S OTEVÍRÁNÍM DVÍŘEK DO STRANY A OHÝBANÝM / DĚLENÝM
SKLEM
Rohové krbové vložky HEAT s otevíráním dvířek do strany jsou působivým doplňkem interiéru v moderním stylu.
Nechte se podmanit příjemným teplem, které zútulní každý domov a dodá mu nadčasový design a osobitou
atmosféru.
Krbové vložky HEAT jsou určeny pro konvekční i akumulační provoz za použití odvětrávacích mřížek. Rohové sklo (levé, pravé)
vložky může být ohýbané nebo dělené (ze dvou částí). Rám dveří je vyroben ze speciálního tuhého válcovaného profilu. Sklo
dvířek je designově potištěné. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. 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.

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23)

Ohýbané sklo - pravé provedení - obj. kód: HR2SY 13
Ohýbané sklo - levé provedení - obj. kód: HL2SY 13
Dělené sklo - pravé provedení - obj. kód: HR2SY 23
Dělené sklo - levé provedení - obj. kód: HL2SY 23

určena i pro nízkoenergetické domy
max. 2 boční akumulační sady
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Technické parametry
Výška

983 mm

Šířka

600 mm

Hloubka

375 mm

Výška dvířek

407 mm

Šířka dvířek

577 mm

Hloubka dvířek

307 mm

Hmotnost

113 kg

Regulovatelný výkon

2,9-7,4 kW

Průměr kouřovodu

150 mm

Průměr kouřového hrdla

150 mm

Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)

125 mm

Provozní tah

11 Pa

Účinnost

85,7 %

Průměrná spotřeba dřeva

1,6 kg/h

A+

Příslušenství
AIRBOX 01
AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky
AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 150 mm
ODNÍMATELNÁ KLIKA
RÁMEK HR2SY RAM04 4S univerzální, polohluboký
RÁMEK HR2SY RAM06 4S univerzální, mělký
STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500
STAVĚCÍ NOHY prodloužené
STAVĚCÍ NOHY standardní
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