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ZUZIA 16 gilotyna
Cena - 5500 zł
Numer katalogowy: ZUZIA/G

Przeznaczenie i cechy:
Kominek o ponadczasowym wzornictwie, to pierwszy wybór wśród osób poszukujących klasycznego
wkładu.
Dane techniczne:
Moc nominalna (kW) 16,0
Zakres mocy grzewczej (kW) 7.5 - 21.0
Sprawność cieplna (%) 76,0
Średnica wylotu spalin (mm) 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Nie
Pokaż więcej
Przeznaczony do rekuperacji Nie
Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg) 225,0
Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w % 0,50
Temperatura spalin (℃) 355,0
Max długość polan (cm) 50
Zgodność z normą BImSchV 2 Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI 100,18
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) ≥1000
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) ≥800
Rodzaj przeszklenia proste
Otwieranie drzwi do góry
Materiał wykonania żeliwo, stal
Szerokość (cm) 86,60
Wysokość (cm) 114,40
Głębokość (cm) 50,10
Dolot powietrza Nie
Wyłożenie komory spalania Nie
Popielnik Tak
Ozdobna szyba typu glass Tak
Zalety:
MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII
Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom
paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.
Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za

sprawą wysokiego czopucha.
Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.
Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu
wbudowanego szybra.
Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.
BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C.
Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem
drewna.
Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka
drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz
zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.
WYGODNE UŻYTKOWANIE
Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz
ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.
Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
Wygodny uchwyt do otwierania drzwi.
Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.
Podwójny system otwierania drzwi do góry (GILOTYNA) i do boku. Podnoszone i opuszczane drzwi
ułatwiają załadunek drewna, a mechanizm umożliwiający boczne otwarcie pozwoli na sprawniejsze
czyszczenie szyby.
NOWOCZESNY DESIGN
Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi
nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.
Gwarancja 5 lat.
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