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TEMY+P25 kuchnia węglowa
do centralnego ogrzewania z
piekarnikiem
Cena

7 300,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu
TEMY +P25 - kuchnia węglowa do centralnego ogrzewania z piekarnikiem

TEMY +P25 kuchnia węglowa do centralnego ogrzewania (kocioł c.o. z płytą grzewczą) na paliwa stałe preferowane drewno
oraz brykiety, węgiel. Urządzenie przeznaczone jest do zamontowania w pomieszczeniach kuchennych lub innych w których
znajduje się instalacja c.o., ogrzewając powierzchnię od 80 do 250 m. kw. za pomocą kaloryferów, jednocześnie wytwarzając
ciepłą wodę użytkową w bojlerze umożliwia przygotowywanie posiłków na górnej 3 - dzielnej płycie grzewczej stalowej z
jednym krążkiem - fajerką. TEMY +P25 stosuje się w instalacjach wodnych c.o. wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości
zamontowania typowych kotłów c.o. w wydzielonych specjalnie do tego celu kotłowniach.
Kocioł składa się z korpusu wykonanego ze stali kotłowej, wewnątrz komory spalania znajduje się ruszt wodny, całość
zabudowana w estetyczne elementy z blachy dostępne w różnych kolorach i zwieńczona stalową 3 - dzielną płytą grzewczą
otoczoną ramką wykonaną ze stali nierdzewnej. Z przodu urządzenia na ozdobnym panelu zamontowany jest termostatyczny
miarkownik ciągu niemieckiej firmy Rathgeber na pokrętle służący do automatycznej regulacji procesu spalania oraz
termomanometr służący do pomiaru temperatury i ciśnienia w kotle. TEMY +P25 posiada dwie możliwości odprowadzenia
spalin - fabrycznie zamontowany w górnej płycie grzewczej czopuch, który można przełożyć
na tył urządzenia. Wyróżnia się wariant lewy i prawy wylotu spalin.
Kuchnia - kocioł c.o. TEMY +P25 wyposażony jest w piekarnik służący do pieczenia potraw wszelkiego rodzaju, pod nim
znajduje się szuflada i klapka wyczystki.

Cechy charakterystyczne TEMY +P25

wysoki współczynnik wydajności (cop) - 68 %
duża komora spalania
ładny, estetyczny wygląd, elementy wykończenia wykonane z blachy nierdzewnej
umożliwia gotowanie potraw na 3 - dzielnej płycie stalowej ( 1 krążek - fajerka )
wyposażony jest w piekarnik do pieczenia potraw
ruszt wodny - rury przez które płynie ciecz robocza
dodatkowy, zawieszany stalowy ruszt "letni"
termostatyczny miarkownik ciągu niemieckiej firmy Rathgeber - automatyka procesu spalania
wbudowana miedziana wężownica schładzająca przystosowana do współpracy z zaworami
bezpieczeństwa Danfoss, Caleffi
wbudowany termomanometr
wylot spalin z góry lub z tyłu - zamiennie
lewy i prawy wariant wykonania kuchni c.o.
kolory obudowy: biały, czerwony-wiśnia ( inne kolory na zamówienie )

Dane techniczne:
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moc nominalna, kW - 25 ,
moc przekazywana do instalacji c.o., kW - 18 ,
współczynnik wydajności, % - 68,
rodzaj paliwa - drewno, węgiel, brykiety, torf,
ogrzewana powierzchnia, metry kwadratowe (m2) - 80 - 250,
pojemność wody w kotle, litry (kg) - 48,
maksymalna długość drewna, mm - 350,
czas spalania, godz. - 2-12,
minimalny ciąg kominowy, Ра - 15,
wymiar czopucha, mm - fi 150,
wymiary (wys.x szer. x gł.), mm - 855 х 1130 х 670,
waga, nie więcej niż, kg - 282

Przed planowanym zakupem prosimy o kontakt ze sklepem ( telefoniczny, bądź e-mail ) w celu ustalenia
dostępności wybranego modelu kuchni tj. strony wylotu spalin, koloru obudowy, informacji dotyczących
sposobu transportu i płatności itp.
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