Krbové vložky HEAT TŘÍSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A OHÝBANÝM / DĚLENÝM
SKLEM
Čistá pravoúhlá geometrie skla dvířek je určujícím prvkem celého designu krbových vložek HEAT s třístranným
prosklením a výsuvnými dvířky. Díky velkorysému prosklení si dokonale užijete hru živého ohně.
Krbové vložky HEAT mají velkoformátové designově potištěné třístranné prosklení pro jedinečný požitek z ohně. Třístranné sklo
vložky může být ohýbané nebo dělené (ze tří částí). O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se postará nejnovější systém
pojezdů SILENT LIFT. Spalovací komora je vyložena šamotem a ve standardu je topeniště bezroštové. Na přání zákazníka lze
změnit na roštové. Vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a
ekologičnost krbové vložky. 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. Vložky disponují systémem CPV –
centrální přívod externího vzduchu. Pro co nejúčinnější hoření je do komory přiveden terciární vzduch. Ke krbovým vložkám je
možné dokoupit boční a horní akumulační sady MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

HEAT C 3g L 65.52.31.01(21)
plech

Ohýbané sklo - obj. kód: HC3LH 01
Dělené sklo - obj. kód: HC3LH 21

systém DOUBLE SPIN
max. 1 boční akumulační sada
lze objednat provedení HEAT C 3g L 65.52.31.01 K1 (HEAT C 3g L
65.52.31.21 K1) s namontovanou nosnou konstrukcí - obj. kód: HC3LH
01 K1 (HC3LH 21 K1), nosnou konstrukci nelze objednat samostatně!
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Technické parametry
Výška

1342 mm

Šířka

807 mm

Hloubka

560 mm

Výška dvířek

468 mm

Šířka dvířek

654 mm

Hloubka dvířek

305 mm

Hmotnost

210 kg

Regulovatelný výkon

3,9-10,1 kW

Průměr kouřovodu

150-200 mm

Průměr kouřového hrdla

200 mm

Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)

150 mm

Provozní tah

11 Pa

Účinnost

82,9 %

Průměrná spotřeba dřeva

2,2 kg/h

A+

Příslušenství
AIRBOX 02
AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky
AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 200 mm
KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ pro krbovou vložku HEAT C 3g L 65.52.31.01(21)
NOSNÁ KONSTRUKCE pro krbovou vložku HEAT C 3g L 65.52.31.01(21)
RÁM HC3LH RAM13 nosný
RÁM HC3LH RAM14 nosný
RÁM HC3LH RAM15 nosný podpůrný
RÁMEK HC3LH RAM11 krycí
RÁMEK HC3LH RAM12 krycí
REDUKCE 200/180 mm
SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)
SET TRANSPORTNÍCH MADEL
STAVĚCÍ NOHY prodloužené
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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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