10 lat gwaranacji*

Visio 8

Aby uniknąć ewentualnego
cofania się dymu na
pomieszczenie szyber
otwiera się jednocześnie
z manewrem podnoszenia
lub otwierania uchylnego
drzwiczek wkładu kominkowego.

KRÓCIEC
Ø 200

Nr ref.: F1800
Opcje:
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
• Dystrybutor gorącego powietrza
• System podwójnego spalania
• Regulowany dopływ powietrza
do spalania (tylko w przypadku
wyboru opcji „system
podwójnego spalania”)

WKŁAD MOE ZOSTAĆ WYPOSAONY
W OPCJĘ SYSTEMU PODWÓJNEGO
SPALANIA (DAFS)

Szer. fasady: 80 cm
Maks. d∏. polan: 65 cm
Moc nominalna: 15 kW**
SprawnoÊç: > 70%**
Moc z systemem
DAFS: 17,4 kW**
Sprawność z systemem
DAFS: 73%**

• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
DRZWICZKI UCHYLNE I PODNOSZONE:
podczas podnoszenia lub uchylnego otwierania drzwiczek
szyber otwiera się automatycznie

Ci´˝ar: 168 kg (wer. podstawowa)
Manetka regulująca
dopływ powietrza

A
OPCJ

**Zgodnie z normą PN-EN 13229

W celu osiągnięcia optymalnego bilansu
energetycznego konieczna jest regulacja
dopływu powietrza.

3 pozycje:
1 - Rozpalanie lub ponowne uruchamianie
2 - Maksymalna szybkość spalania
3 - Minimalna szybkość spalania

Drzwiczki uchylnopodnoszone i
dystrybutor
gorącego powietrza

2

3

Drzwiczki 490

1

Drzwiczki 760

Wymiar całkowity: 550

Powietrze
z zewnątrz

Powietrze
z zewnątrz

*Szczegółowe warunki gwaranacji zawarte są w kracie gwarancyjnej do łączonej do kadego urządzenia.

Funkcjonowanie wkładu z bezpośrednim dopływem
powietrza do spalania.

®
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Przykładowe realizacje
kominków z wkładem
kominkowym VISIO 8

