Σόµπα καλοριφέρ Pellet
Edilkamin Idroflexa kW 11,3

Εξολοκλήρου µαντεµένια σόµπα καλοριφέρ pellet µε µοντέρνο σχεδιασµό, µε µεγάλη πόρτα και
τζάµι. Παράγει ζεστό νερό για την τροφοδοσία όλων των σωµάτων του σπιτιού.
• οθόνη για τον προγραµµατισµό των βασικών λειτουργιών
• παράγει ζεστό νερό χρήσης µε το ειδικό µπόιλερ αξεσουάρ
.Περιλαµβάνεται εβδοµαδιαίος προγραµµατιστής
∆ιατίθεται µε κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας
Με σύστηµα GALILEO

∆ιακοσµήσεις :
1.
2.
3.
4.

πλευρές και καπάκι από κεραµικό φουντούκι
κόκκινη µατ
λευκή µατ
κεραµικό καπάκι γκρι και πλευρές από αλουµίνιο γκρι

Τεχνικά χαρακτηριστικά

τεχνικά στοιχεία

min/max

πλάτος

cm

54,5

βάθος

cm

54

ύψος

cm

98

χωρητικότητα ρεζερβουάρ

kg

27

συνολική απόδοση

%

90,1

κατανάλωση pellet

kg/h

0,8/2,7

αυτονοµία

h

10/33

συνολική ωφέλιµη ισχύς

kW

11,3

ωφέλιµη ισχύς στο νερό

kW

10

Ø έξοδος καπνού

cm

8

συνολικό βάρος

kg

204

θερµαινόµενος όγκος

m³

295

Εγγύηση: 2 χρόνια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

PELLET, TO ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
Το pellet είναι προϊόν από πριονίδι, συµπιεσµένο από ειδικές µηχανές σε µορφή κυλίνδρου που έχει διάφορα
µήκη 1,5-2 cm και διάµετρο 6 mm . Η συµπίεση δίνει σ' αυτό το καύσιµο χαρακτηριστικά υψηλής θερµικής
ισχύος (περίπου 4.000-4.500 kcal/kg).
Το pellet διακρίνεται για τη χαµηλή υγρασία (χαµηλότερη από 12 %) και τη µεγάλη πυκνότητα και
κανονικότητα του υλικού. Η προϋπόθεση για την παραγωγή είναι η χρήση καθαρού ξύλου, χωρίς τη χρήση
συντηρητικών, κόλλας ή χρωµάτων, γεγονός που το καθιστά οικολογικό προϊόν.
Προσφέρει µεγάλη άνεση στη χρήση διότι δίνει αυτονοµία στην καύση ακόµη και για αρκετές µέρες.
Αυτονοµία που παρακολουθείται ηλεκτρονικά από µια οθόνη τελευταίας τεχνολογίας που ρυθµίζει το
καθεστώς λειτουργίας, διαφοροποιώντας την από ώρα σε ώρα της ηµέρας και για διάφορες µέρες της
εβδοµάδας ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες.
Αυτή είναι η λύση που εγγυάται µια υποδειγµατική διαχείρηση της θέρµανσης στην πρακτικότητα και την
άνεση, για να φτάσεις στο σπίτι και να βρεις αµέσως ευτυχία και φιλικό περιβάλλον .

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χρ. Κουµπαράκης & Σία Ε.Ε
Π. Ράλλη 231 Νίκαια . τηλ : 210-4904813 , 210-4932115 / Fax 210 -4905617 / Email : info@koubarakis.gr

