Kompaktné teplovzdušné
kachle na pelety
CentroPelet ZS10
CentroPelet ZS10 sú teplovzdušné kachle na drevené pelety určené pre
vyhrievanie priestorov teplým vzduchom pomocou zabudovaného ventilátora.
ZR10 majú predprípravu na teplovzdušné rozvody do ďalších priestorov, takže je možné teplý
vzduch distribuovať aj do iných miestnosti (majú dva výstupy na distribúciu teplého vzduchu).
Vyznačujú sa moderným dizajnom a úzkou konštrukciou (hĺbkou),
takže v miestnosti nezaberajú veľa priestoru.
Dodávané sú s diaľkovým ovládaním, kde si môžete nastaviť a kontrolovať
prevádzku pece (týždenný program).

CentroPelet ZS10
Výkon
Spotreba peliet
Účinnosť
Priemer dymovej rúry
Objem zásobníka
Výdrž na na plný zásobník
Príkon pri danom výkone
Hmotnosť
Rozmery (š/h/v)

kW
kg/h
%
ømm
lit|kg
h
W
kg
mm

2,92 - 9,01
0,62 - 1,98
95,93 - 92,66
80
17
11-24
100-300
100
935 x 280 x 935

Dodatková výbava:
sada dymových rúr

Dostupné
v týchto
farbách:

Vysoko účinné teplovzdušné
kachle na pelety
CentroPelet Z6, Z12, ZR12
Centro Pelet-Z sú kachle na drevené pelety.
Miestnosť vyhrievajú teplým vzduchom pomocou zabudovaného ventilátora.
Kachle sú oceľovej konštrukcie, vyznačujú sa vysokou účinnosťou a moderným dizajnom.
Ovládateľné sú zabudovaným ovládacím panelom aj diaľkovým ovládaním, pomocou ktorého je možné navoliť
týždenný program a kontrolovať ich činnosť. Veľkou výhodou je aj ich priateľná hmotnosť, jednoduchá inštalácia,
obsluha a údržba.
Teplovzdušné kachle si nevyžadujú žiadne prídavné vykurovacie potrubia ani radiátory.
Spaliny sa odvádzajú do komína oceľovým potrubím o priemere 8 cm.
Do kachlí je možné nainštalovať WiFi modul pre ovládanie cez mobil či internet.

U modelov Z12 a ZR12 je diaľkové ovládanie súčasťou balenia.
U modelu Z6 je možné diaľkové ovládanie dokúpiť.

Výkon
Spotreba peliet
Účinnosť
Priemer dymovej rúry
Objem zásobníka
Výdrž na na plný zásobník
Príkon pri danom výkone
Hmotnosť
Rozmery (š/h/v)

kW
kg/h
%
ømm
lit|kg
h
W
kg
mm

CentroPelet
Z6

CentroPelet
Z12

CentroPelet
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2,5 - 5,53
0,57 - 1,34
93,34 - 90
80
17 | 11
8 - 19
100 - 300
45
430/430/765

2,64 - 9,05
0,6 - 2,6
92,70 - 89,53
80
20 |13
6,5 - 22
100 - 300
91
495/490/1000

2,64 - 9,05
0,6 - 2,6
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80
20 |13
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100 - 300
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495/490/1000

Dodatková výbava:
sada dymových rúr

Dostupné
v týchto
farbách:

