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KIT GPRS/VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130

Características
Potência min-max: 14.3-5kw
Potência cedida ao ar máx-mín: 1.5 - 2.5kw
Potência cedida á água : 11.5 - 3.5kw
Rendimento: 88 - 91%
Consumo min-max. : 1.1 - 3.1kg/h
Potência Eléctrica: 150 - 300W
Volume de aquecimento : 360m3
Capacidade do depósito: 21 kg
Interior metálico
Autonomía (mín-máx): 7 - 19h
Peso : 127kg
Diametro saida de fumos : 80cm
Diametro entrada de ar : 40cm
Sistema vidro limpo
Pressão em funcionamento : 1.5bar
Pressão máxima em funcionamento: 2.4mm
Comando à distância ou centralina
Vaso de expansão fechado: 6 l
Temperatura máxima de serviço: 95°C
Válvula de descarga
Bomba circuladora
Programador semanal
Acendimento automático
S2:Sistemas de Segurança: Termostáto segurança pellet,
Termostáto segurança água, Depresimetro, Presistato, Valvula de
segurança 3 bar
Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão
sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.
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Outras versões disponiveis: BEGE, BORDEAUX, PRETO
Acessórios compativeis não incluidos:KIT GPRS/VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão
sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.
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