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Тялото на горелката е от алуминий с изключително компактни размери, 

звукоизолиран капак с изолация от Fireflex S30
Главата на горене е стандартизирана за работа с газ метан или с G.P.L., 
без необходимост от набавянето на допълнителен комплект за 
трансформация;
Външно регулиране на главата на горене и електрическо серво управление 
на въздушния клапан

Предимства:
Микропроцесорно устройство за управление и контрол;

SUN M

ЦЕНОВА ЛИСТА ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА НАЛИЧНОСТИТЕ

Едностепенна горелка на газ
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Микропроцесорно устройство за управление и контрол;
Готов за електрическо свързване посредством монтирания на самия уред клеморед
Модел М6 е комплект с рампа газ

 M6

min  kW 30
max  kW 60

Гориво G20-G31

min  m
3
/h 3,2

max  m
3
/h 6,3

min  kg/h 2,3
max  kg/h 4,7
min  mbar 20
max  mbar 35

min  mbar 30
max  mbar 60

230V
50Hz

Консумирана мощност W 160

958 лв
1 149 лв

Топлинна мощност

Електрическо захранване

Разход на гориво G20

Разход на гориво G31

Цена с ДДС
Цена без ДДС

Входящо налягане на гориво 

G31

Входящо налягане на 

горивото G20

Модел
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ЦЕНОВА ЛИСТА ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА НАЛИЧНОСТИТЕ

SUN M

Двустепенна горелка на газ
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Топлинна мощност1 степен min     kW
2 степен min     kW
2 степен max     kW

max  m
3
/h

max  kg/h

min  mbar
max  mbar

min  mbar
max  mbar

Консуминрана мощност W

Цена                

без ДДС

Цена             

с ДДС
1 687 лв 2 024 лв

Електрическо захранване

Гориво

Модел

230V
50Hz

G20-G25-G31

35
30
60

370

1 795 лв
2 154 лв

Аксесоар

Входящо налягане на 

горивото G20

Разход на гориво G31
28,6
21,1
20

Рампа газ 1 1/4'' за М20, код 094001X0

Входящо налягане на гориво 

G31

Цена с ДДС

Цена без ДДС

85
134
271

Разход на гориво G20

M20
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