DINO
моќ

макс. време на работа со полн резервоар

17 kW

34,6 h

димензии (Ш x Д x В)

капацитет на резервоарот за пелети

574 x 568 x 1237 mm

45 kg

пречник на продолжетокот за чад

волумен на греење

80 mm

170 - 283 m3

моќ на греењето

површина на загревањето

2 kW

65 - 109 m²

топлотна моќ на вода

тежина нето / бруто

15 kW

193 / 222 kg

количина вода во котелот

степен на искористеност

32 l

потрошувачка на пелети мин/макс.

1,3 / 3,7 kg/h
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94 %

DINO
• Обвивка изработена од квалитетен лим што е заштитен со боја отпорна на високи температури.
• Подобро затнување и целосна контрола на доводот на воздухот за согорување се постигнува
со вградување на лиена врата на ложилницата и целосно дихтување на капакот на резервоарот.
• Контролиран процес на согорување и приспособување на работата на печката на квалитетот на
пелетите и на провев во оџакот се обезбедува со вградување на дополнителни компоненти.
• Специјална сигурносна рачка на вратата на ложилницата.
• Големото керамичко стакло на вратата на ложилницата е отпорно на 700°C и видливиот пламен
дополнително внесува топлина во вашиот дом.
• Ложилницата е изработена од специјален огноотпорен лиен челик, комората за согорување е
изработена од специјален лим, а котелот од наменски лим за котли.
• Неделно програмирање на работата на печката.
• Можност за работа на печката на 5 нивоа на моќност.
• Компонентите што се неопходни за функционирање на системот за греење се фабрички
вградени во производот.
• Вградените сигурносни термостати оневозможуваат да се прегрее водата во котелот и да се
самозапали печката.
• Системи за чистење што дополнително го олеснуваат одржувањето на печката и овозможуваат
сигурно функционирање.
• Можност за загревање на санитарна вода (во бојлер) и приклучување на систем за подно
греење.
• iOS апликација - по избор.

w w w.alfaplam.rs

стандард: EN 14785

