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Високо КПД 

Изключително лесно почистване

Налични цветове:

ЦЕНОВА ЛИСТА
01.10.2017 г.

AMBRA AIR CERAMICHE
Камина на пелети с керамични страници

Серията камина на пелети AMBRA AIR е тиха, надеждна, конструирана за дълга експлоатация. Тялото 

на камината е изцяло направено от стомана и вътрешността на горивната камера е покрита с дебели 
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12 kW

(ШхВхД) 557x936x556

kW 11,5

kW 4,2

kg/h 0,84 / 2,8

kg 22

% 90.5 / 92

ф mm 80

m
3

280

kg 120

Цена без ДДС 2 500 лв

Цена с ДДС 3 000 лв

Тегло

Минимална мощност

Консумация min/max пелети

Изход фукс

Отопляем обем

Ефективност

на камината е изцяло направено от стомана и вътрешността на горивната камера е покрита с дебели 

плочи от пресован вермикулит, което осигурява защита и стабилизиране на температурата вътре в 

горивната камера, както и подчертаване на яркостта на пламъка. Благодарение на специално 

вентилираните топлообменници, структурата на камината е винаги топла, не гореща. Икономиите са 

гарантирани от високата енергийна ефективност.   Благодарение на лесната експлоатация и 

поддръжка само за няколко минути може да се организира почистването на камината.                                                                                      

Технически храктеристики

Размери 

Номинална мощност

Капацитет на контейнера
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КРАСИВА

ПРАКТИЧНА

КАЧЕСТВО

специална система вътрешност от Внимание Дисплей Пепелник

за почистване вермикулит към детайлите

                       електронен блок

                       засмукване въздух

                       изхвърляне димни

                   газове

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

перлена боя с високо качество.

Керамична версия в пет цвята отговаря на всички интериорни решения.

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

Проектирана да бъде издръжлива, лесна за използване и програмиране.

Лесно почистване.

AMBRA AIR CERAMICHE
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                   газове

ФУНКЦИОНИРАНЕ

ЕЛЕКТРОНИКА

ТЕРМОСТАТ - ПРОГРАМАТОР

ВХОД GSM

ПРАКТИЧНОСТ

МАТЕРИАЛИ 

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

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

Топлообменникът се състои на 27 кръгли елементи, поставени в 3 реда, гарантирайки оптимален топлообмен, като същевременно 

осигурява ниска температура на горната структура на печката.

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

Надежната стоманена структура на камината осигурява дълъг живот.

Горивната камера на камината е защитена от плочи от вермикулит.

Вермикулитът е огнеупорен продукт, който има голямо приложение във вътрешната облицовка на горивните камери - камини и печки. 

Той е новият заместител на така популярните огнеупорни тухли. Произвежда се от естествени минерали слепени и пресовани по 

определена технология. Максималната температура, на която издържат плоскостите е 1150 С°. Високото качество на продукта се 

допълва и от възможността да се изолират стените на горивните камери от топлината на огъня и да им се удължи живота.

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

Серийно се доставя с 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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ПРИНЦИПНА СХЕМА
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