Krbové vložky DYNAMIC S DVOJITÝM / TROJITÝM PRESKLENÍM
Krbové vložky DYNAMIC s dvojitým a trojitým presklením sú ideálnou voľbou pre nízkoenergetické domy.
Prvotriedne materiály v spojení s prepracovanou konštrukciou ponúkajú dokonalé vykurovacie teleso pre dlhé
zimné večery.
Krbové vložky DYNAMIC sú vhodné pre nízkoenergetické domy, vďaka dvojitému a trojitému preskleniu. Sklo dvierok je dizajnovo
potlačené. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu a sú určené tak pre akumulačnú, ako aj pre
konvekčnú prevádzku. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami a výklopným liatinovým roštom s popolníkom.
Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť
jediným ovládacím prvkom. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočnú akumulačnú súpravu a horné akumulačné prstence
MAMMOTH, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje účinnosť a
ekologickosť krbovej vložky.

DYNAMIC 2G 66.50.01N

obj. kód: D2M 01N

dvojité presklenie
pravé otváranie dvierok možno zmeniť na ľavé
max. 2 bočné akumulačné sady
Krbová vložka je dodávaná bez komponentov odkúrenia. Tie si
zákazník dokupuje zvlášť ako príslušenstvo podľa potrebného použitia.
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Technické parametre
Výška

1015 mm

Šírka

720 mm

Hĺbka

485 mm

Výška dvierok

456 mm

Šírka dvierok

619 mm

Hmotnosť

183 kg

Regulovateľný výkon

3,9-10,1 kW

Priemer dymovodu

150-200 mm

Priemer dymového hrdla

180 / 200 mm

Priemer CPV

150 mm

Ťah

10 Pa

Účinnosť

85,0 %

Priemerná spotreba dreva

2,2 kg/h

A+

Príslušenstvo
AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky
AKUMULAČNÁ SADA PRSTENCOV ROMOTOP MAMMOTH - 6 ks (AKKUM KV 01B)
Akumulačný prstenec ROMOTOP MAMMOTH
AKUMULAČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP MAMMOTH
KONVEKČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP
LIATINOVÁ PRÍRUBA 200
NASTAVOVACIE NOHY predĺžené
ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ
OTOČNÁ LIATINOVÁ KOPULA S KOLENOM 180
RÁMIK D2M RAM04N krycí polohlboký
RÁMIK D2M RAM06N krycí
SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄTÍ
STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500
SÚPRAVA AKUMULÁCIE ROMOTOP MAMMOTH pre konvekčný výmenník ROMOTOP
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