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Teplovodní vložka
na devo
s výkonem
OCEÁNU!

ÚINNOST PENOSU VÝKONU DO VODY VYŠŠÍ NEŽ 80%

Teplo v celém domǔ
H2Oceano vyrábí teplou vodu pro topení
pomocí radiátor i podlahového topení v
celém dom.
Pomocí volitelného píslušenství mžete
ohívat i teplou vodu pro sanitární použití.
Je možné jej kombinovat s jinými topnými
zdroji nap. solárními panely.

solární panely

žebíkový radiátor
radiátory

akumulaní
nádrž

Jaké je tajemství dokonale
Inovativní patentovaný
rošt topeništǔ
Jeho konstrukce umožuje smrovat
proud primárního vzduchu jak vertikáln
tak horizontáln. Tím je dosaženo lepšího
okysliování deva a tím i lepšího spalování a vyššího vyrobeného výkonu.

Utǔsnǔná dvíǲka topeništǔ
Dvíka topeništ jsou pi vysouvání mírn
oddálena od korpusu vložky ímž je chránno tsnní dvíek. Pi uzavení dvíek
tsnní dokonale utsní topeništ a tím
zajistí maximální úinnost vložky.
Madlo dvíek mže být odejmuto.

Automatická spalinová
klapka
Pi otevení dvíek topeništ dojde k
otevení kouové klapky (obr. a).
Pi zavení dvíek se automaticky uzave
klapka (s) a tím se prodlouží cesta spalin
tak, aby omývaly co nevtší plochu
výmníku (obr. b).
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s

(b)

s

Topeništǔ zcela obklopen

3 verze výkonu 15/23/28

vyhǲátého domova?

dodávané ve dvou variantách:
H2OCEANO pro otevený topný systém

é výmǔníkem s vodou!

H2OCEANO/CS pro uzavený systém

obsahuje vestavnou ochlazovací smyku

Výmǔník obklopuje topeništǔ vložky ze všech stran a tím
je získána velká teplosmǔnná plocha pro pǲenos výkonu
Tato nová konstrukce umož㶡uje p㶣enést vysoký výkon
p㶣i dosažení ú㶜innosti vyšší než 80%
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A - Deflektor
B - Píruba pro motor grilu
C - Sekundární vzduch

Snadná Instalace
 Píprava pro osazení instalaních
kit (volitelné píslušenství)
pímo na vložku

D - Automatická klapka pívodu vzduchu
E - Nastavitelné nožiky (volitelné píslušenství)
F - Ovládání automatického pívodu vzduchu
G - Sklo dvíek topeništ

 Píruby pro pipojení
na topný systém na
obou stranách vložky

H - Teplovodní výmník
I - Ochlazovací smyka (verze CS)
J - Rošt topeništ
K - Automatická kouová klapka
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Jmenovitý výkon

kW

14,8

22,2

27,8

Výkon do vody

kW

12,1

18,2

22,8

Úinnost

%

80

80

80

Spoteba deva

kg/h

1,5/4,5 1,5/7

1,5/8,5

Obsah výmníku

l

75

100

130

Váha

kg

240

285

325

Vytápný prostor

m3

355

535

670

Prmr kouovodu

cm

18

22

25

14

135/147/ 147

mod. 15

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA
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