PELLET-BLOK
Jediná, které se dá
íkat
KRBOVÁ VLOŽKA
NA PELETY
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Teplo v celém domǔ
Pellet-blok umožuje odvádt až 100%
vyrobeného teplého vzduchu do
sousedních místností.
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PƲEDSTAVTE SI dokonalou krbovou vložku....
1 Maximální komfort
Doplovací zásuvka je umístna cca 1 m
nad zemí, je možné doplovat pelety do
zásobníku i za provozu vložky.
Zásobník pelet umožuje velkou autonomii provozu bez zásahu obsluhy
(pibližn 40 hodin pi min. výkonu).

4 Horní výstup kouovodu
malého prmru

Díky hornímu vývodu jsou minimalizovány
rozmry vložky a ušetí se pipojovací
armatury.
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2 Pkný a jasný plamen
Skrytý spalovací kelímek a skryté podávací
potrubí pelet spolu s obložením topeništ
materiálem Ecokeram ® , který zlepšuje
vzhled a barvu plamene, poskytují niím
nerušený pohled na hoící topeništ.
Vychutnejte si tento niím nerušený pohled
spolu s Vašimi páteli.
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3 Jednoduchá údržba

Pístup k ídící jednotce, teplovzdunému
a spalinovému ventilátoru, k istící pírub
a popelníku je možný bez demontáže
vložky.
(je nutné nechat v obezdívce revizní otvor)
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6 Všechny funkce.....
na dosah ruky

Dálkové ovládání s LCD displejem ídí veškeré
funkce vložky, umožuje nastavení automatického
a manuálního provozu, denního i týdenního
programátoru.

Technologie se neustále
vyvíjí a zdokonalují.....

5 Teplo kdekoliv pomocí

rozvod teplého vzduchu
Pomocí dvou táhel lze smrovat proud
vzduchu bu do místnosti nebo do rozvodu
horkého vzduchu do sousedních
místností (viz schéma)

absolutní novinka ze
sortimentu EdilKamin
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Teplý vzduch vhánǔný do místnosti

Vysoká úǏinnost
Keramický katalytický 3C hoák zvyšuje teplotu
spalování a zajiš uje vysokou úinnost

Nízké nároky na údržbu
Vysoká úinnost 3C hoáku umožuje dokonalé
spalování pelet a tím se snižuje tvorba popela.
Tímto zpsobem se snížila etnost údržby až na
jednou za týden.

Nízké emise
Díky keramickému katalytickému 3C hoáku se
podailo snížit emise do ovzduší.

Teplý vzduch vhánǔný do rozvodǾ

První a jediný systém, který umožǪuje
ǲídit spalování pelet v reálném Ǐase
podle externích podmínek.
Sistema Leonardo® nepetržit hlídá parametry,
které mohou ovlivovat spalování pelet, jako jsou:
- parametry spalinové cesty (kolena, délka, tvar,
prmr a td.)
- pírodní podmínky instalace ( proudní vzduchu,
vlhkost, tlak vzduchu, nadmoskou výšku a td.)
- vlastnosti pelet ( vn, kompaktnost, vlhkost
a td.)
a podle tchto získaných údaj pizpsobuje
prbh spalovacího procesu, aby bylo dosaženo
optimálního výkonu a spoteby paliva.

PELLET-BLOK: je tou pǲedstavou...

Kit pro instalaci teplovzdušných rozvod

TECHNICKÉ ÚDAJE
cm

70x72x112h

Jmenovitý výkon

kW

15

Výkon min-max

kW

5-15

Úinnost

%

90,1

Autonomie

ore

10,5-38

Obsah zásobníku

kg

38

Spoteba pelet

kg/h

1-3,5

Váha

kg

300

Vytápný prostor

m3

390

Prmr kouovodu

cm

8

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA
www.edilkamin-servis.cz
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Edilkamin nabízí instalaní kit, který
obsahuje veškeré potebné komponenty
pro montáž rozvod horkého vzduchu
do dalších místností.

