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Високo КПД

Изключително лесно почистване

4 хода на димните газове

ЦЕНОВА ЛИСТА
01.10.2017 г.

QUARZO TEK
Автоматичен котел на пелети

Серията QUARZO са автоматични котли на пелети. Отличават се с лесна 
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Мощност 30 kW

(ШхВхД) 600x1404x690

kW 30

(min-max) kW 27,3 / 5,7

(min-max) kW 23,3 / 4,7

(min-max) kW  4 / 1

kg/h 6,1 / 1,2

kg 60

% 90 / 92

bar 2

ф mm 80

3/4"

m
3

700

kg 250

Цена без ДДС 4 590 лв

Цена с ДДС 5 508 лв

SERB-QU/200

200 kg.

Цена без ДДС 1 400 лв

Цена с ДДС 1 680 лв

Аттоматичен котел на пелети

Консумация min/max пелети

Капацитет на контейнера

Ефективност

Максимално налягане

Изход димни газове

Макс. мощност на пламъка

Ном.мощност

Ном. мощност на водната риза

Ном. мощност по въздух

Отопляем обем

Тегло

Подаваща / връщаща

Серията QUARZO са автоматични котли на пелети. Отличават се с лесна 

експлоатация и поддръжка.

Високо ефективни с ниска консумация и максимална енергийна ефективност. 

Модулация на мощността от 30% до 100%.

Тих и надежден, конструиран за дълга експлоатация, като тялото на камината е изцяло 

изработено от стомана с дебелина на водната риза 5mm.                                Отговарят 

на eвропейския стандарт EN 303-5.

Аксесоар

Допълнителен контейнер за пелети с управление

Технически храктеристики

Размери 

01.10.2017 Price list_QUARZO TEK Page 1



            www.klivento.net

КРАСИВ

ПРАКТИЧЕН

КАЧЕСТВО

ФУНКЦИОНИРАНЕ

ЕЛЕКТРОНИКА

Благодарение на ясното меню, основните функции и настройки се правят лесно и интуитивно.

ТЕРМОСТАТ - ПРОГРАМАТОР

ПРАКТИЧНОСТ

МАТЕРИАЛИ И ДЕБЕЛИНА

В горната част има капак, който позволява достъп до бункер за пелети.

Серийно има термостат-програматор за дневно, седмично и съботно-неделно програмиране.

За всеки ден можете да използвате до 3 включвания и изключвания.

Проектиран да бъде издръжлив, лесен за използване и програмиране.

Удобно почистване.

QUARZO се отличава със своята елегантност, опростени, но изискани версии, боядисани със специална епоксидно-полиестерна 

перлена боя с високо качество.

Надежната стоманена структура на котела осигурява дълъг живот.

Автоматичен котел на пелети

Съгласно нормативните изисквания дебелината на стоманата, която е в контакт с огън и вода, е 5 мм.

Благодарение на 7-те степени на мощност и една за поддръжка (модулация), успява винаги да постигне необходимия комфорт.

Благодарение на 4-те хода на димните газове се получава висока ефективност над 90% и ниска температура на димните газове.

Панелът за управление е от последно поколение, на който може да се прегледат всички основни функции на котела.

QUARZO TEK

Материалите, компонентите и аксесоарите са от най-високо качество, сертифицирани по Европейски нормативи.
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Съгласно нормативните изисквания дебелината на стоманата, която е в контакт с огън и вода, е 5 мм.
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