Топки для камінів IMPRESSION ПРЯМІ З БІЧНИМ ВІДКРИВАННЯМ ДВЕРЦЯТ,
ПОДВІЙНЕ СКЛО
Камінні топки IMPRESSION з бічним відкриванням дверцят – ідеальний вибір для тих, хто любить простий і
мінімалістський стиль, що відмінно поєднується з матеріалами преміум-класу.
Камінні топки IMPRESSION оснащено склом, за розміром вище стандартного, для милування розкішним виглядом
палаючого вогню. Завдяки двом склам дверцят у рамці зі спеціального жорсткого профілю такі топки можуть
використовуватися як для накопичувального, так і для конвекційного обігріву. Замовник може обрати чорний або
натуральний колір камери згоряння з можливістю заміни цієї топки топкою з колосниковою решіткою. Інноваційна
система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят
омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря
можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього
повітря, що полегшує підключення до поворотного коліна Airbox. Бічне або верхнє підключення відведення продуктів
згоряння. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать
час випромінювання тепла на понад 12 годин.
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Ціни за запитом у Вашого дилера
код замовлення: I2H 01

подвійне скло
максимум 4 бічних комплекту
камеру згоряння необхідно замовити окремо!
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Технічні параметри
Висота

1369 мм

Ширина

973 мм

Глибина

447 мм

Висота дверцят

556 мм

Ширина дверцят

754 мм

Вага*

238/225 кг

Регульована потужність

5,5-14,3 кВт

Діаметр димохідної труби

160-200 мм

Діаметр димоходу

200 мм

Діаметр центр. подачі повітря

150 мм

Висота до осі заднього підключення

1161 мм

Тяга

12 Па

Kоефіцієнт корисної дії

80,2 %

Середнє споживання деревини

3,1 кг/год

*Вага, включаючи темну / світлу камеру згоряння

Аксесуари
AIRBOX 01 IMPRESSION
ВЕРХНІЙ ROMOTOP MAMMOTH АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топок з діаметром димоходу 200 мм
З'ЄМНА РУЧКА
КАМЕРА ЗГОРЯННЯ I2H TOP01 темний колір
КАМЕРА ЗГОРЯННЯ I2H TOP02 світлий колір
КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 01)
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ MAMMOTH для камінних топок (AKKUM KV 06)
РАМКА I2H RAM04 декоративна глибока
РАМКА I2H RAM06 декоративна стандарт
РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм
ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

Завантажити
Гарантійний талон
Посібник з експлуатації
Технічна документація
Технічні листи
Завантажте наш каталог!
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