Wk∏ad z szybà prostà KFD EKO LUX 87 STND

EKO LUX 87

Wk∏ad z szybà panoramicznà KFD EKO LUX 87 PANO

˚eliwne wkłady do palenia ciàgłego
Nominalna moc grzewcza 14 kW
(PRISMA 12 kW)
Spe∏niajà norm´ PN-EN 13229
oraz posiadajà europejski znak
bezpieczeƒstwa CE
Wyposa˝one w nowoczesny system
dopalania spalin

Wk∏ad z szybà pryzmatycznà KFD EKO LUX 87 PRISMA

EKO LUX 87 STND
(szyba prosta)
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KFD Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. +48 (0) 22 774 11 22, fax +48 (0) 22 774 17 11
e-mail info@kfd.eu, www.ekokominki.com.pl, www.kfd.eu

EKO LUX 87 PRISMA
(szyba pryzmatyczna)

EKO LUX 87 – wysoka jakoÊç w rozsàdnej cenie

KFD EKO LUX 87 dane techniczne:
Moc nominalna STND/PANO/PRISMA [kW]
SprawnoÊç [%]		
Klasa emisji CO		
Ârednia temperatura dymu [ºC]		
Ârednie zu˝ycie drewna [kg/godz.]		
Maksymalna d∏ugoÊç polan [cm]		
Wymiary fasady po zabudowaniu STND/PANO/PRISMA
szerokoÊç [mm]		
wysokoÊç [mm]		
przekàtna [mm]		
Wymiary przeszklenia STND/PANO/PRISMA
szerokoÊç [mm]		
wysokoÊç [mm]		
przekàtna [mm]		
Minimalna efektywna wysokoÊç komina [m]
Ci´˝ar STND/PANO/PRISMA [kg]		

EKO LUX 87 PANO
(szyba panoramiczna)

14/14/12
62,6
1
371
2,52 – 5,1
60
692/692/692
510/510/519
860/860/865
595/595/600
358/372/380
694/702/710
4
118,5/136,5/145

Firma KFD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian
parametrów technicznych, wyposa˝enia i specyfikacji oferowanych urzàdzeƒ. Podane
w niniejszej publikacji promocyjnej informacje sà poglàdowe i nie stanowià zapewnienia
zgodnoÊci z umowà w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego,
a tak˝e nie stanowià towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wy˝ej wymienionej Ustawy
Indywidualne uzgodnienia w∏aÊciwoÊci, warunków gwarancji i specyfikacji urzàdzenia nast´pujà w umowie sprzeda˝y i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma KFD Sp. z o.o.
nie ponosi odpowiedzialnoÊci za bł´dy w druku. Copyright KFD Sp. z o.o. 2009.
Wszelkie prawa zastrze˝one. Ulotk´ wydrukowano w Polsce. Wer. EKOLUX87OL0521092009.

Przedstawiciel Handlowy

EKO LUX 87 – nowoczesne rozwiàzania:

Szeroki, ˝eliwny deflektor
spalin wymusza d∏ugi obieg
spalin we wk∏adzie. Dzi´ki
temu sprawnoÊç wk∏adu jest
wy˝sza, a spalanie bardziej
ekologiczne.

Solidna konstrukcja
z bogatym o˝ebrowaniem
korpusu, szczelne po∏àczenia
elementów oraz zastosowanie specjalnych uszczelek
ceramicznych – to wszystko
sk∏ada si´ na bardzo dobre
parametry grzewcze i efektywne przekazywanie ciep∏a.
Konstrukcja wykonana
w ca∏oÊci z grubych
elementów ˝eliwnych
gwarantuje trwałoÊç.

Szyber, który jest standardowym wyposa˝eniem,
pozwala na dok∏adnà
regulacj´ si∏y ciàgu
w kominie.

Nowoczesny system
dopalania spalin

Zimna ràczka wraz
z kompletem r´kawic
sprawiajà, ˝e obs∏uga
wk∏adu jest bezpieczna,
czysta i komfortowa.

Wlot powietrza pierwotnego
dostarcza powietrze wykorzystywane podczas rozpalania.
Wtórne powietrze, które trafia
do paleniska ju˝ w postaci
ogrzanej ułatwia dopalanie.
Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu
wkłady EKO LUX 87 osiàgajà
wy˝szà sprawnoÊç grzewczà.
JednoczeÊnie spalanie jest
bardziej ekologiczne dzi´ki
ni˝szej emisji niedopalonych
czàsteczek do atmosfery.

Wk∏ad z szybà prostà
KFD EKO LUX 87 STND

Wk∏ad z szybà panoramicznà
KFD EKO LUX 87 PANO

Wk∏ad z szybà pryzmatycznà
KFD EKO LUX 87 PRISMA

1
2

System dopalania spalin
– powietrze dostajàce si´
do paleniska przez otwory
w tylnej p∏ycie sprawia, ˝e
czàsteczki, które w zwyk∏ych
wk∏adach usz∏yby do
komina, ulegajà dopaleniu.
Dzi´ki temu wkład osiàga
wi´kszà wydajnoÊç grzewczà.
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1. Króciec wylotu spalin

Solidny i uniwersalny
Jest godny polecenia nie tylko ze
wzgl´du na solidne wykonanie
i oryginalne wzornictwo, ale tak˝e
walory grzewcze. Prosta stylistyka
bez zb´dnych ozdób umo˝liwia
zbudowanie na jego bazie zarówno
stylizowanego jak i nowoczesnego
kominka. Wysokiej jakoÊci ˝eliwo,
z jakiego odlano elementy wk∏adów
EKO LUX 87, gwarantuje bezpieczeƒstwo nawet przy paleniu
non-stop.

Nie puszcza ciep∏a z dymem
Szczelna i solidna konstrukcja wk∏adu
sprawia, ˝e spalanie jest wyjàtkowo
wydajne, a straty ciep∏a ograniczone
do minimum. Dzi´ki nowoczesnemu
systemowi dopalania spalin kominek
jest wydajnym i ekologicznym
urzàdzeniem grzewczym.

Gwarantuje przyjemny nastrój
Pryzmatyczna szyba umo˝liwia
oglàdanie ognia z ró˝nych stron.
Szyba wykonana z przezroczystej
ceramiki gwarantuje bezpieczeƒstwo podczas palenia. Jest odporna
na temperatury do 750°C. Dzi´ki
kurtynie powietrznej szyba pozostaje d∏ugo czysta. Dodatkowo dzi´ki
zjawisku pirolizy otrzymujemy efekt
samoczyszczenia szyby.

wyposa˝ony w szyber.
2. Deflektor spalin.
3. Wloty powietrza systemu
dopalania spalin.
P∏ynna regulacja wlotu
powietrza daje mo˝liwoÊç
bardzo dok∏adnego
wyregulowania pr´dkoÊci
spalania, a tym samym
ustawienia wydajnoÊci
cieplnej wk∏adu.

Cz´Êci paleniska sà
demontowalne od wewnàtrz.
Pozwala to prowadziç
prace konserwacyjne bez
koniecznoÊci demonta˝u
wkładu.

Wysuwany popielnik
to wygodny sposób
na usuwanie popio∏u
przy ciàg∏ym paleniu.
Popielnik jest schowany
za drzwiczkami wk∏adu.

Drzwiczki blokowane sà
zamkiem z wygodnà ràczkà.
Zastosowanie mimoÊrodu
pozwala na regulacj´
docisku drzwiczek do
elementu korpusu wk∏adu.

4. Szyba ceramiczna odporna
na temperatury do 750°C.
5. Regulacja wlotu powietrza
pierwotnego.

