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ALBA 18 kW
Започнува да гори со притискање на само едно копче, како што прават само најдобрите котли на пелети. Овој котел со
моќност од 18 kW идеални за загревање на простории од 120-150 m² го имаме на располагање во верзија наменета за
вашиот дневен престој со големо стакло на предната страна, кое го олеснува ширењето на топлината и пред вашите
очи го презентира изворот на комфортот во вашиот дом.
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ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Максимална површина на загревање | 130m² |

Моќ на загревање на простор | 3kW |

Потрошувачка на гориво | min. 1,2Kg/h max. 3,2Kg/h |

Моќ на загревање на вода | 15kW |

Капацитет на полнење | 22Kg |

Ефикасност при номинална излезна топлина | η% 92 |

Капацитет на бојлер | 32l |

Тежина | 180Kg |

Максимален работен притисок | 2 bar |

Дијаметар на прим. цевка за согор. на воздух | 38mm |

Потрошувачка на електрична енергија | 450W |

Дијаметар на издувна цевка | 80mm |

Приклучок за електрична енергија | 230V / 50Hz |
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Номинална излезна топлина | 18kW |
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Вредноста е предмет на варијации во зависност од областа на инсталација. Техничките податоци дадени погоре се индикативни и необврзувачки.
Производителот го задржува правото да направи измени во секое време за да се подобрат перформансите на производот.
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ALBA B 18 kW
Започнува да гори со притискање на само едно копче, како што прават само најдобрите котли на пелети. Овој котел
со моќност од 18 kW идеални за загревање на простории од 120-150 m² го имаме на располагање во варијанта која е
дискретна за вашиот ентериер - иако ќе биде настрана од вашите очи во подрумските простории, ќе се погрижи
сериозно да го чувствувате неговото присуство дури и кога не го гледате.
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ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Максимална површина на загревање | 130m² |

Моќ на загревање на простор | 1kW |

Потрошувачка на гориво | min. 1,2Kg/h max. 3,2Kg/h |

Моќ на загревање на вода | 17kW |

Капацитет на полнење | 22Kg |

Ефикасност при номинална излезна топлина | η% 92 |

Капацитет на бојлер | 32l |

Тежина | 180Kg |

Максимален работен притисок | 2 bar |

Дијаметар на прим. цевка за согор. на воздух | 38mm |

Потрошувачка на електрична енергија | 450W |

Дијаметар на издувна цевка | 80mm |

Приклучок за електрична енергија | 230V / 50Hz |
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Номинална излезна топлина | 18kW |
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Вредноста е предмет на варијации во зависност од областа на инсталација. Техничките податоци дадени погоре се индикативни и необврзувачки.
Производителот го задржува правото да направи измени во секое време за да се подобрат перформансите на производот.
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