
Recuperador ventilado

Recuperador ventilado encastrável 700 T

Poderoso, este recuperador, uma vez instalada na sua lareira, pode aquecer uma grande área útil.

Reference: P900754

Porquê este produto?
Combustão intermitente e prolongada 3 horas

Difusão de ar quente por ventilação forçada
O aparelho está equipado com 2 turbinas axiais a 2 velocidades com comando manual por interruptor. As turbinas ligam-se automaticamente a partir de
50º.

Fogo contínuo

Manchetes em opção
As manchetes para distribuição de ar estão disponíveis em opção. Referência P690080 : kit 2 manchetes + parafusos.

Origine France Garantie
A etiqueta Origine France Garantie (Garantia de Origem França) é a única certi�cação que con�rma a origem como sendo francesa no fabrico de um

produto. Esta etiqueta é validada por um órgão independente, sujeito a auditoria. (Bureau Veritas N°7208672). Os produtos OFG são fabricados em
França nos pontos de produção do grupo Invicta.

Vidro próprio
O sistema de vidro próprio permite diminuir a sujidade no vidro. Uma entrada de ar na parte superior do vidro cria um véu de proteção. O ar pré-aquecido é
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propulsionado ao longo do vidro. Provoca a ativação da combustão dos gases e as matérias voláteis protegem desta forma o vidro face ao fumo e ao

depósito de fuligem.

Características

PUISSANCE (KW) 8 kW

MODULATION PUISSANCE (KW) 5 a 12 kW

VOLUME DE CHAUFFE (M³) 105 a 240 m³

SURFACE DE CHAUFFE (M²) 40 a 100 m²

CHAMA VERDE 7 étoiles

RENDEMENT UTILE (%) 77%

RENDEMENT SAISONNIER (%) 66

CO (%) 0,12 %

CO (MG/NM³) 1500

POUSSIÈRES (MG/NM³) 27 mg/Nm³

COG (MG/NM³) 105

NOX (MG/NM³) 160

INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (IEE) 101

DÉBIT MASSIQUE FUMÉES (G/S) 7,6

TEMPÉRATURE DES FUMÉES (°C) 319

COMBUSTÍVEL Troncos de 25 cm

COMPRIMENTO MÁXIMO DOS TRONCOS (HORIZONTALMENTE) 60 cm

ALIMENTAÇÃO Delante

SAÍDA DE FUMOS Parte superior

DIAMÈTRE DE BUSE (MM) 200 mm

DIMENSIONS (MM) A 575 x L 696 x P 468.5 mm

POIDS (KG) 136 kg

DESIGN Contemporâneo

CATEGORIA DE ALIMENTAÇÃO (SALAMANDRAS, ENCASTRÁVEIS) 700

MATERIAL Ferro fundido + Aço

ACABAMENTO Antracite

NORMA EN 13229

GARANTIA 5 anos

OPÇÃO (ACESSÓRIOS) Adaptadores para saída de ar quente
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