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Piecokuchnia-kuchnia
węglowa, kocioł c.o. Temy+12
Cena

4 350,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu
Temy + 12 - kuchnia węglowa c.o. ( piecokuchnia )

Temy + 12 to kuchnia węglowa c.o. ( z płaszczem i rusztem wodnym ) zwana również potocznie piecokuchnią. Jest to urządzenie na paliwa stałe, przeznaczone do
instalowania w pomieszczeniach kuchennych. Ogrzewa mieszkanie o powierzchni od 50 do 120 m kw. ( jednocześnie wytwarza ciepłą wodę i umożliwia
przygotowywanie posiłków), Znajduje swoje zastosowanie w instalacjach wodnych c.o. wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zamontowania typowych kotłów c.o. w
wydzielonych specjalnie do tego celu kotłowniach.
Atuty Temy + 12:

wysoki współczynnik wydajności (cop) - 68 %
duża komora spalania
ładny, estetyczny wygląd, elementy wykończenia wykonane z blachy nierdzewnej
umożliwia gotowanie potraw
ruszta wodne
dodatkowy, stalowy ruszt "letni"
stalowa płyta grzewcza z jednym krążkiem - "fajerką"
drzwiczki paleniska ze szkłem ceramicznym
termostatyczny miarkownik ciągu niemieckiej firmy Rathgeber
wbudowana miedziana wężownica schładzająca przystosowana do współpracy z zaworami bezpieczeństwa Danfoss, Caleffi
wbudowany termomanometr
wylot spalin z boku lub z góry - zamiennie
lewy i prawy wariant wykonania kuchni c.o.
kolory obudowy: biały, żółty-piaskowy, czerwony-wiśnia, brąz
Dane techniczne:

moc nominalna, kW - 12
moc przekazywana do instalacji c.o., kW - 9
moc przekazywana do powietrza, kw - 3
współczynnik wydajności, % - 68
rodzaj paliwa - drewno, węgiel, brykiety, torf
ogrzewana powierzchnia, metry kwadratowe (m2) - 50-120
pojemność wody w kotle, litry (kg) - 31
maksymalna długość drewna, mm - 280
czas spalania, godz. - 2-10
minimalny ciąg kominowy, Ра - 13
wymiar czopucha, mm - fi 120
wymiary (wys. x szer. x gł.), nie większe niż, mm - 750 х 700 х 700
wymiary otworu paleniska górne i dolne(wys. x szer.) mm - 196 х 258
waga, nie więcej niż, kg - 189
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WAŻNE!!!
Przed zakupem proszę o kontakt telefoniczny w sprawie sprecyzowania wybranego wariantu kuchni ( kolor ,
strona wylotu spalin itp. ).
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