
 

 

Automatická peletová teplovzdušná kamna řízená dálkovým ovládáním    
  
Interiérové kamna bez nutnosti komínu, s přívodem čerstvého vzduchu a odvodu spalin přes zeď. Provoz až 22 hodin bez přikládání s 
automatickým zásobníkem pelet. Spotřeba pelet od 0,6 kg na hodinu. Účinnost 90 - 95%. U těchto kamen   je možnost výběru barevného provedení 
v šedé, bílé nebo barvě bordó. Součástí kamen je dálkový ovladač s  termostatem a týdenním nastavením provozu. Jednoduchá instalace tepla bez 
rozvodů a radiátorů. Integrovaný ventilátor přemístí teplo i do přilehlých místností. Kamna nabízí komfortní a levné vytápění díky regulaci teploty. 
 
Model Z 8  výkon 2,64-6,42 kW   zásobník 13 kg , spotřeba 0,6-1,4 kg/hod , délka nepřetržitého provozu    9-22 hod ,  váha 82 kg , cena 27 365,- 
Model Z 12  výkon 2,64-9,05 kW  zásobník 13 kg,  spotřeba 0,6-2,6 kg/hod , délka nepřetržitého provozu 6,5-22 hod , váha 91 kg , cena 27 837,- 
Ceny jsou uvedeny bez DPH    
 

Automatické peletové  teplovodní  interiérové  kotle  řízené dálkovým ovládáním    
 
Interiérové kotle bez nutnosti komínu s přívodem čerstvého vzduchu a odvodu spalin přes zeď. Provoz až 30 hodin bez přikládání s automatickým zásobníkem pelet, 
spotřeba pelet od 1kg na hodinu. Účinnost 90 - 95%. Typy kotlů s výkony od 14 do 30 kW. Poměr ohřevu vody a vzduchu je 75 : 25%. Možnost výběru barevného 
provedení z šedé, bílé nebo barvy bordó. Součástí kotle je dálkový ovladač, teplovzdušný ventilátor a pro teplovodní rozvod - čerpadlo, pojišťovací ventil a expanzní 
nádoba. Výhoda spočívá v jednoduché instalaci i do stávajícího rozvodu ústředního vytápění. Kotle nabízí komfortní a levné vytápění díky regulaci s časovačem 
 
 Model ZV 14 – výkon 4,-12 kW, zásobník 17 kg, spotřeba 0,9-2,7 kg/hod, délka nepřetržitého provozu    6-25 hod, váha 140 kg , cena 56 111,-    
 Model ZV 18 – výkon 7-16 kW, zásobník 25 kg, spotřeba  1,7-3,6 kg/hod, délka nepřetržitého provozu    7-15 hod, váha 190 kg , cena 73 042,- 
 Model ZV 22 – výkon 7-20 kW, zásobník 25 kg, spotřeba 1,7-4,4 kg/hod, délka nepřetržitého provozu      6-15 hod, váha 190 kg, cena 73 649,- 
 Model ZV 26 – výkon 7-24 kW, zásobník 45 kg, spotřeba 1,7-5,1 kg/hod, délka nepřetržitého provozu      9-30 hod, váha 210 kg, cena 81 457,-  
 Model ZV 30– výkon 7--27 kW, zásobník 45 kg, spotřeba 1,7-6,2 kg/hod, délka nepřetržitého provozu      7-30 hod, váha 210 kg, cena 82 669,-                 ceny bez DPH  
 
  
Set kouřovodu 
2 200,- 
 
 
                                                                                          


