iLUX 90

Żeliwny wkład kominkowy do palenia ciągłego

iLUX 90 solidne ciepło
Nominalna moc grzewcza 12 kW
mę PN-EN 13229 oraz posiada europejski znak bezpieczeństwa CE
Spełnia normę
Solidna, żeliwna konstrukcja
Nowoczesny design

Wkład kominkowy iLUX 90 to połączenie nowoczesnego designu z solidną konstrukcją z najwyższej jakości żeliwa.
Bardzo dobre parametry grzewcze, które są efektem wydajnego i ekologicznego spalania, sprawiają, że iLUX 90
to wyjątkowy wkład kominkowy, gwarantujący bezpieczeństwo i niezawodność nawet przy paleniu non-stop.
Szeroki format przeszklenia kominka zapewnia piękny widok ognia. Proste wzornictwo, bez jakichkolwiek zbędnych
ozdób sprawia, że iLUX 90 to uniwersalny wkład kominkowy pasujący zarówno do wnętrz w aranżacjach nowoczesnych,
jak i stylizowanych.

iLUX 90 zalety wkładu kominkowego
Konstrukcja wkładu
kominkowego wykonana
z najwyższej jakości
żeliwa jest gwarancją
solidności, niezawodności
i bezpieczeństwa.

Szeroki, żeliwny deflektor
spalin wymusza dłuższy
obieg spalin we wkładzie.
Dzięki temu wzrasta
sprawność grzewcza,
a spalanie staje się bardziej
ekologiczne.

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

Dane techniczne
Moc nominalna [kW]
Drzwiczki blokowane
są zamkiem
wyposażonym w dużą,
wygodną rączką.

12

Zakres mocy grzewczej [kW]

10-14

Sprawność [%]

75

Średnia temperatura dymu [°C]

319

Średnie zużycie drewna [kg/godz.]

3,9

Ogrzewana kubatura [m ]

200-375

3

Emisja CO w produktach spalania [%]
Maksymalna długość polan [cm]

0,085
50

Wymiary fasady po zabudowaniu [mm]:*
szerokość [mm]

748

wysokość [mm]

492

przekątna [mm]

895

Wymiary przeszklenia drzwiczek [mm]:*
szerokość [mm]

661

wysokość [mm]

404

przekątna [mm]

776

Minimalna efektywna wysokość komina [m]

5

Minimalne podciśnienie w przewodzie
kominowym [Pa]

12

Średnica króćca wylotu dymu [mm]

180

Ciężar [kg]

125

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

Demontowalne części
paleniska pozwalają
na prace konserwacyjne
wkładu bez konieczności
jego demontażu.

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

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.

910

661

500

Bezpośredni wlot
powietrza z zewnątrz
do paleniska.

404

495

180

750
*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.
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