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Високo КПД

Изключително лесно почистване

4 хода на димните газове

ЦЕНОВА ЛИСТА
01.10.2017 г.

AMBRA HYDRO
Камина на пелети с водна риза 

Цветова гама:

Серията камини с водна риза на пелети AMBER HYDRO, създадена за да 

отговори на нуждите на клиентите, е икономична, лесна за експлоатация и 

поддръжка.

Предлага се в два варианта на покритие на страничните панели - от 

метал или от фино обработена керамика (по запитване).

Високо ефективни с ниска консумация и максимална енергийна 

ефективност.

По запитване за AMBRA HYDRO е наличен комплект за производство на 

битова гореща вода с код 0153 SIST/P.                                                                                

Тиха и надеждна, направена за дълга експлоатация, като тялото на 

камината е изцяло изработено от стомана.
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Технически храктеристики 16 24

(ШхВхД) 620x1207x620 620x1207x620

kW 17,8 24

kW 2,5 5,6

kg/h 1,3 / 3,4 1,3 / 4,7

kg 22 32

% 90.5 / 92 91 / 93

bar 2 2

ф mm 80 80

3/4" 3/4"

m
3

300 500

kg 200 200

Цена без ДДС 3 480 лв 3 510 лв

Цена с ДДС 4 176 лв 4 212 лв

Тегло

Изход фукс

Подаваща / връщаща

Отопляем обем

Максимално налягане

Консумация min/max пелети

Номинална мощност

Минимална мощност

Капацитет на контейнера

Ефективност

Камина на пелети с водна риза със стоманена облицовка

Размери 
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КРАСИВА

ПРАКТИЧНА

КАЧЕСТВО

4 хода на димните газове Пепелник Автоматичен Дисплей Внимание към детайлите

предпазен клапан

                  електронен блок

                  помпа

                  връщаща отопление

                  източване

                  предпазен клапан

AMBRA HYDRO
Камина на пелети с водна риза

Проектирана да бъде издръжлива, лесна за използване и програмиране.

Лесна за почистване.

AMBRA HYDRO се отличава със своята елегантност, опростени, но изискани версии, боядисани със специална епоксидно-

полиестерна перлена боя с високо качество.

Материалите, компонентите и аксесоарите са от най-високо качество, сертифицирани.

Керамична версия в пет цвята, за да отговори на всички интериорни решения.
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                  вход БГВ

                  изход БГВ

                  подаваща отопление

ФУНКЦИОНИРАНЕ

ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

По запитване cod. 0153 SIST/P

ЕЛЕКТРОНИКА

ТЕРМОСТАТ - ПРОГРАМАТОР

ВХОД GSM

ПРАКТИЧНОСТ

МАТЕРИАЛИ И ДЕБЕЛИНА

Надежната стоманена структура на камината осигурява дълъг живот.

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

4 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 до 94% и ниска температура на димните газове.

Специфичният комплект за производство на битова гореща вода с пластинчат топлообменник, трипътен вентил и флусостат, може да 

произведе на максимална мощност непрекъснат дебит от 700 литра / час с температурна разлика (∆t) 35 °C.

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

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

В горната част има два капака, които позволяват достъп до бункер за пелети от горната страна на камината за лесно почистване.

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

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

Възможност за дистанционно управление за включване и изключване на всички камини чрез вход за GSM.
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