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ECO iLUX 90+

Żeliwny wkład do palenia ciągłego

NOWOŚĆ
wersja standard
fasada lakierowana tradycyjnie

wersja premium
fasada lakierowana proszkowo

możliwość otwierania drzwiczek
na lewą lub prawą stronę

ECO iLUX 90+ prawdziwe ciepło
Solidna, żeliwna konstrukcja
Nominalna moc grzewcza 11,7 kW
Spełnia wymagania norm PN-EN 13229 oraz DIN+
DIN+
Posiada europejski znak bezpieczeństwa CE
Zaprojektowany według najnowszych trendów wzornictwa
Wkład kominkowy ECO iLUX 90+ to idealne połączenie nowoczesnego designu
z konstrukcją z najwyższej jakości żeliwa.
Bardzo dobre parametry grzewcze, będące efektem wydajnego i ekologicznego
spalania, sprawiają, że ECO iLUX 90+ to wyjątkowy wkład kominkowy,
gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania i niezawodność nawet przy paleniu
non-stop.
Duży format szyby kominka zapewnia piękny widok ognia. Eleganckie, proste
wzornictwo bez zbędnych ozdób sprawia, że ECO iLUX 90+ to uniwersalny
wkład kominkowy pasujący zarówno do wnętrz w aranżacjach nowoczesnych,
jak i stylizowanych.

zakres mocy grzewczej 8-16 kW
sprawność grzewcza 77,2%
ogrzewana powierzchnia 80-160 m2
ogrzewana kubatura 200-400 m3
nowoczesny system dopalania spalin
bezpośredni dolot powietrza
nóżki montażowe
Wyposażenie opcjonalne:

boczne płyty z wermikulitu

zalety wkładu kominkowego ECO iLUX 90+
Nowoczesny system
dopalania spalin pozwala
maksymalnie wykorzystać
energię z drewna oraz
dbać o środowisko.

Dzięki szerokiemu,
żeliwnemu deflektorowi
obieg spalin w palenisku
jest wydłużony.
Wobec tego wzrasta
sprawność grzewcza
oraz spalanie staje się
bardziej ekologiczne.

Nowoczesny design
fasady i duże przeszklenie
sprawiają, że wkład
ECO iLUX 90+ jest
uniwersalnym paleniskiem
do kominka w każdym
stylu, zapewniającym
idealny widok ognia.

Głównym surowcem
wykorzystywanym
do produkcji korpusu
wkładu jest najwyższej
jakości żeliwo, które
gwarantuje solidność,
niezawodność
i bezpieczeństwo.

KFD ECO iLUX 90+
parametry grzewcze i techniczne
11,7
8-16
77,2
emisja CO przy 13% O2 [%]*

0,09

ogrzewana powierzchnia [m2]

80-160
200-400

maksymalna długość polan [cm]
maks. jednorazowy załadunek drewna [kg]
Drzwiczki blokowane są
zamkiem gwarantującym
dobrą szczelność wkładu,
oraz wyposażone są
w nowoczesną i wygodną
rączkę.

Wersja premium oferuje
możliwość otwierania
drzwiczek na lewą lub
prawą stronę.

60
4
4

minimalny ciąg kominowy [Pa]

12

wymiary i ciężar**
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb. [mm]

924 x 782 x
485

wymiary fasady, szer. x wys. [mm]

782 x 451

wymiary szyby frontowej, szer. x wys. [mm]

700 x 445
180

(rączka w wersji premium)

średnica króćca dolotu powietrza [mm]

125

ciężar [kg]

120

*Na podstawie badań wg PN-EN 13229
**W związku z założonymi tolerancjami na etapie produkcji, mogą występować
drobne różnice pomiędzy gotowym produktem a rysunkami i podanymi wymiarami.
W przypadkach, gdy dokładne wymiary produktu mają istotne znaczenie na rozplanowanie
miejsca montażu, należy pobrać rzeczywiste wymiary wkładu kominkowego.

Szyba wykonana
z przezroczystej ceramiki
odpornej na temperatury
do 800oC. Dzięki kurtynie
powietrznej i zjawisku
pirolizy szyba pozostaje
długo czysta.

Zastosowanie bocznych
płyt z wermikulitu
(wyposażenie opcjonalne)
zwiększa temperaturę
w palenisku, podnosząc
sprawność o dodatkowe
5%. To rozwiązanie
sprzyja również ekologii
i utrzymaniu szyby
w czystości.

Palenisko wyposażone
jest w solidny, żeliwny
ruszt oraz popielnik
ułatwiający usuwanie
popiołu.

Komfortowa regulacja
wlotu powietrza pozwala
na dokładną kontrolę
szybkości spalania i mocy
wkładu.

Bezpośredni wlot
powietrza z zewnątrz
do paleniska,
gwarantuje prawidłowe
funkcjonowanie
w nowoczesnych
energooszczędnych
domach.

Nóżki umożliwiają łatwy
i szybki montaż oraz
precyzyjną regulację
wysokości, w celu
zapewnienia stabilności.

Firma KFD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. 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. Firma KFD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. © Copyright KFD Sp. z o.o. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ulotkę wydrukowano w Polsce. Wer. KFDECOILUX90+01072014.
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