Pecové vložky DYNAMIC PRE DLHODOBÚ AKUMULAČNÚ PREVÁDZKU S DVOJITÝM
PRESKLENÍM
Pecové vložky DYNAMIC sú voľbou pre inštaláciu s akumulačnou masou. Takto zostavené sálavé akumulačné pece
sú výsledkom spolupráce kachliara a užívateľa. Výkon, veľkosť ohniska a množstvo akumulácie je dimenzované na
základe konkrétneho objektu a požiadavky zákazníka. Vďaka schopnostiam akumulácie tepla a tepelnému sálaniu
patria akumulačné pece k najvhodnejším a najzdravším spôsobom vykurovania. Pecové vložky je vhodné doplniť o
akumulačné prstence MAMMOTH, alebo o akumulačný modulárny systém AMS, predstavujúci absolútnu špičku v
akumulácii tepla.
Pecové vložky DYNAMIC majú designové potlačené dvojité sklo dvierok (s akumulačnou obstavbou sú vhodné do
nízkoenergetických stavieb). Vložky disponujú systémom CPV- externý prívod vzduchu a sú určené pre akumulačnú uzavretú
obstavbu. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami o sile 5cm. Vďaka sekundárnemu vzduchu je sklo dvierok
čisté a tak nedochádza k usadzovaniu nečistôt. Reguláciu primárneho a sekundárneho (terciálneho) prívodu vzduchu sa dá riadiť
jediným ovládacím prvkom. Pecové vložky DYNAMIC sú dodávané bez komponentov odkúrenia, tie si zákazník dokupuje zvlášť
ako príslušenstvo podľa potrebného použitia. Samotnú pecovú vložku sa nedá pripojiť priamo na komín.

DYNAMIC T 3G 44.55.01

obj. kód: DT3G 01

priehľadná vložka
pravé otváranie sa dá zameniť na ľavé otváranie u predných a
zadných dvierok
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Technické parametre
Výška

1005 mm

Šírka

664 mm

Hĺbka

577 mm

Výška dvierok

503 mm

Šírka dvierok

397 mm

Hmotnosť

195 kg

Regulovateľný výkon

5,5-14,2 kW

Priemer dymovodu

180 / 200 mm

Priemer dymového hrdla

180 / 200 mm

Priemer CPV

150 mm

Ťah

13 Pa

Účinnosť

83,8 %

Priemerná spotreba dreva

3,0 kg/h

A+

Príslušenstvo
AIRBOX 01 IMPRESSION
AKUMULAČNÁ SADA PRSTENCOV ROMOTOP MAMMOTH - 8 ks (AKKUM KV 08B)
Akumulačný prstenec ROMOTOP MAMMOTH
AMS - AKUMULAČNÝ MODULÁRNY SYSTÉM
LIATINOVÁ PRÍRUBA 200
NASTAVOVACIE NOHY predĺžené
ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ
OTOČNÁ LIATINOVÁ KOPULA S KOLENOM 180
RÁMIK D3G RAM 04 krycí polohlboký
RÁMIK D3G RAM 06 krycí
RUKOVÄŤ skrytá zapustená
TEPLOVZDUŠNÝ VÝMENNÍK pre pecové vložky DYNAMIC 3G
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