Salamandras a lenha em ferro fundido ou em aço

Salamandra Ferro Fundido Modena
Esta salamandra a lenha de espírito retro integra-se perfeitamente num ambiente acolhedor e intimista. Para além das suas eficiências
energéticas e ambientais, a Modena seduz através da sua gama de cores esmaltadas de vermelho, marfim e um cinzento muito tendência.

Reference: P917544

Porquê este produto?
- Ar secundário ajustável
O ar secundário protege o vidro do fumo e do depósito de fuligem. Assegura a combustão das matérias voláteis. O débito regulável de ar secundário
permite adaptar o funcionamento do aparelho às condições de tiragem muito elevadas.

- Combustão prolongada 8 horas
Capacidade do aparelho funcionar em combustão lenta durante 8 horas sem recarga de combustível e sem intervenção exterior. Poderá encontrar-se
uma reserva de brasas no final deste período. Bastará recarregar o aparelho com combustível para o reiniciar.

- Origine France Garantie

A etiqueta Origine France Garantie (Garantia de Origem França) é a única certificação que confirma 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.

- Sistema de pós-combustão
Injeção de ar pré-aquecido na câmara de combustão. A entrada de ar suplementar através da parte traseira permite a destruição dos hidrocarbonetos a
altas.

- 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
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
POTÊNCIA

10 kW

MODULATION PUISSANCE (KW)

6,5 a 15 kW

VOLUME DE CHAUFFE (M³)

135 a 300 m³

SURFACE DE CHAUFFE (M²)

55 a 120 m²

CHAMA VERDE

7 étoiles

RENDEMENT UTILE (%)

77%

RENDEMENT SAISONNIER (%)

67

CO (%)

0.09 %

CO (MG/NM³)

1125

POUSSIÈRES (MG/NM³)

39 mg/Nm³

COG (MG/NM³)

79

NOX (MG/NM³)

160

INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (IEE)

102

DÉBIT MASSIQUE FUMÉES (G/S)

7,3

TEMPÉRATURE DES FUMÉES (°C)

403

COMBUSTÍVEL

Troncos de 25, Troncos de 33, Troncos de 50 cm

COMPRIMENTO MÁXIMO DOS TRONCOS (HORIZONTALMENTE)

50 cm

ALIMENTAÇÃO

Delante

SAÍDA DE FUMOS

Parte superior ou traseira

DIAMÈTRE DE BUSE (MM)

150 mm

HAUTEUR DE BUSE / SOL (MM)

562 mm

DIMENSIONS (MM)

A 741 x L 764 x P 508 mm

POIDS (KG)

170 kg

DESIGN

Tradicional

MATERIAL

Hierro fundido

COR(ES)

Antracite, Cinzento, Marfim, Vermelho

HOMOLOGAÇÃO

EN 13240

GARANTIA

5 anos

