Nr ref.: F0400E
Opcje:
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
• Dystrybutor gorącego powietrza
• System podwójnego
spalania (DAFS)
• Regulacja wlotu powietrza
z zewnątrz (wyłącznie dla
wkładów z DAFS)
• Przyłącze systemu DAFS
• Redukcja do przyłącza DAFS

10 LAT
GWARANCJI*

Szer. fasady: 71 cm
Drzwiczki żeliwne lub w wersji Black Line
Maks. dł. polan: 55 cm
Moc nominalna: 13 kW**
Sprawność: 73,20%**
Moc wkładu z systemem DAFS: 15 kW**
Sprawność wkładu z systemem DAFS: 76,70%**
Ciężar: 155 kg (wersja podstawowa)

**Zgodnie z norma PN-EN 13229. Parametry dot. wkładu w wersji jednostronnej.

• Regulowany SZYBER Ø 200
• DRZWICZKI UCHYLNE:

automatyczna blokada drzwiczek przy zamkniętym szybrze

• DRZWICZKI UCHYLNO-PODNOSZONE:

przy otwarciu drzwiczek następuje automatyczne otwarcie szybra.

Model wyposażony w klasyczne drzwiczki
żeliwne oraz dystrybutor gorącego powietrza
(dostarczany z 2 wylotami i 2 króćcami Ø125)

Zintegrowana szuflada
popielnika o dużej
pojemności
+ 75%
(w porównaniu z Europą 7)

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie
gwarancyjnej dołączonej do każdego urządzenia.
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Wkłady kominkowe emitują wysoką
temperaturę, dlatego instalacje muszą
być wykonane zgodnie z normami
budowlanymi i instrukcją montażu
oraz obsługi. W czasie instalacji
należy zwrócić szczególną uwagę
na izolację i zachowanie bezpiecznych
odległości od materiałów łatwopalnych.
Odpowiedzialność producenta
ogranicza się do warunków zawartych
w karcie gwarancyjnej.
Instalację należy wykonać zgodnie
z załączoną instrukcją.

Generalny przedstawiciel w Polsce:
KOPERFAM Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. +48 22 494 34 05, fax +48 22 774 17 11
e-mail info@koperfam.pl, www.koperfam.pl
www.seguin.fr
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ZALECENIA INSTALACYJNE

Dystrybutor

MANETKA REGULACJI DOPŁYWU POWIETRZA
Z ZEWNÑTRZ OPTYMALIZUJÑCA BILANS ENERGETYCZNY
OPCJA

dostępna wyłącznie dla wkładów
wyposażonych w system DAFS

Manetka regulacji dopływu powietrza

Funkcjonowanie wkładu
z doprowadzeniem powietrza
do spalania z zewnątrz

3 pozycje:

1 - Rozpalanie lub ponowne uruchamianie
2 - Maksymalna szybkość spalania
3 - Minimalna szybkość spalania

Wersja z podwójnym spalaniem, z redukcjà dost´pnà w opcji.
Przy∏àcze w tylnej cz´Êci dystrybutora

Dystrybutor gorącego powietrza.
Przyłącze w tylnej części,
redukcja przewodu
nr ref. : A0210
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Partner Handlowy:

Firmy SEGUIN DUTERIEZ oraz KOPERFAM Sp. z o.o. nieustannie udoskonalają swoje produkty, dlatego firmy Seguin Duteriez i Koperfam Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia klientów. W niektórych krajach mogą występować różnice w komplementacji i parametrach technicznych urządzeń.
Informacje o urządzeniach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u Partnerów Handlowych Seguin Duteriez-Koeprfam. Parametry techniczne urządzeń były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. © Copyright SEGUIN DUTERIEZ i Koperfam Sp. z o.o. 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano we Francji. Wer. E7EVO11012011. Tłumaczenie: Koperfam Sp. z o.o.

Do króćca

Wk∏ad kominkowy nowej generacji

