ul. Pozytywistów 4
20-639 Lublin
tel.: 690 609 929
email: biuro@kominsystem.pl

OLIWIA PW 22
Cena - 4950 zł
Numer katalogowy: OLIWIA/PW/22/W

Przeznaczenie i cechy:
Kominek z zespołem wodnym przystosowany do intensywnego palenia, w których zastosowane
technologie i materiały tworzą wydajny, ekonomiczny i ekologiczny wkład o wysokiej sprawności
Dane techniczne:
Moc nominalna (kW) 22,0
Średnia moc z wody (kW) 18,0
Zakres mocy grzewczej (kW) 11.0 - 29.0
Sprawność cieplna (%) 75,0
Max ciśnienie robocze (bar) 2,0
Pokaż więcej
Średnica wylotu spalin (mm) 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Nie
Przeznaczony do rekuperacji Nie
Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg) 182,0
Pojemność wody (l) 46,5
Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w % 0,25
Temperatura spalin (℃) 390,0
Max długość polan (cm) 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3) 60,9
Zgodność z normą BImSchV 2 Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI 98,88
Rodzaj przeszklenia proste
Otwieranie drzwi w lewo
Materiał wykonania stal, żeliwo
Szerokość (cm) 73,80
Wysokość (cm) 86,80
Głębokość (cm) 51,10
Dolot powietrza Nie
Wyłożenie komory spalania Nie
Popielnik Tak
Ozdobna szyba typu glass Nie
Wężownica Tak
Zalety:
MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi
- wysokogatunkowej stali.
Wbudowane płomieniówki i wysoki chopuch, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła.
Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła dzięki wbudowanym płomieniówkom i wysokiemu
czopuchowi.
Regulacja ciągu powietrza za pomocą wbudowanego szybra.
Ręczna kontrola nad procesem spalania powietrza pobieranego z pomieszczenia poprzez popielnik.
BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.
Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane
na giętarkach CNC.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą wbudowanej wężownica - króciec wejścia/ wyjścia
1⁄2”.
WYGODNE UŻYTKOWANIE
Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporna wytrzymującą temperaturę do 800°C.
System zimnej klamki ograniczający ryzyko oparzenia się, dzięki możliwości jej zdjęcia podczas
palenia.
Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem
drewna.
Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.
Gwarancja 5 lat.
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