Dujinis židinys Bellfires "Horizon Bell XS 3"

Svoris
Šiluminis naudingumas
Galingumas
Nominalus galingumas
Gamtin?s dujos
Propano / Butano dujos
Gamtini? duj? s?naudos
Propano duj? s?naudos
Svoris

80 kg
85,00 %
2-6 kW
7,2kW
Taip
Taip
0,95m³/val.
670g./val.
80/95kg

Dujinis židinys "Horizon Bell XS 3"
Olandijos gamintojas "BELLFIRES" gamina židinius, kuri? daugeliui išties užtenka tik išvesti koncentrin?
d?mtrauk? per sien? ir nekelti fasadu ? virš?. Toki? galimyb? reikia vertinti kiekvienu atveju atskirai,
atsižvelgiant ? projekt? ir technines s?lygas.
Komplektacija
Židiniui standartiškai komplektuojama:
dvigubas linijinis arba centrinis degiklis , poliruotas židinio stiklas, vidin? sieneli? apdaila iš juodo
vermikulito arba iš vertikaliai suskirstyt? juodo plien? paneli?; židinio apvadas, kuris gali b?t? išsikiš?s,
arba pasl?pt? dureli? tipo; vidin? dekoracija: keramin?s malkos arba balti/pilki akmen?liai; nuotolinis
židinio valdymas.
Papildomai komplektuojama: židinio vidin?s sienel?s iš "Ceraglass", juodos ugn? atspindin?ios
keramikos, židinio stiklai iš antirefleksinio (be atspindži?) stiklo, židinio valdymas per WiFI modul?.

Dujini? židini? privalumai
Dujinis židinys reguliuojamas nuotoliniu valdymu - reguliuojamas degiklis, o tai reiškia, išskiriamos
šilumos kiekis, galima valdyti mobiliuoju atsisiuntus program?l? ir nusipirkus pried?. Galima nustatyti
norim? pasiekti temperat?r?, kuri? pasiek?s židinys išsijungs, o nukritus temperat?rai v?l ?sijungs.
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Tinka žemo energetinio poreikio namams - uždaroji degimo sistema garantuoja visišk? sistemos
sandarym?, nereikia papildomo oro degimui privedimo, nesusidaro šilumos tilteli? - oras degimui
tiekiams per išorin? kamino dal?.
Nereikia nešioti malk?, jei, tarkime, J?s gyvenate 5-ame aukšte:)
Dujinis židinys Bellfires "Horizon Bell XS 3" - išskirtinio dizaino dujini? serija Horizon, nuo mažesnio iki
didžiausio horizontalios projekcijos židinio. Dvigubas degiklis, taigi, pasirinkimas : užsakant galite
pasirinkti, kokia liepsna degs židinyje : viena linija, ar centrin? liepsna, židinio interjero pasirinkimas :
plieno panel?s, juodas vermikulitas, arba juodo keraminio stiklo sienel?s. Taip pat galite pasirinkti židinio
r?melio plot?: 3,7 ar 10 cm.
Nuotolinis židinio valdymas reguliuoja liepsnos dyd? ir degimo režim?, tai padeda taupyti energijos
kaštus. Židiniui nereikia elektros privedimo: maždaug 3 metus veikianti baterija suteikia galimyb?
m?gautis židinio liepsna net ir dingus elektrai namuose.
Uždarojo degimo sistemos židinys: oras degimui paduodamas per išorin? kamino sienel?.
Židinio dizaino pasirinkimas
Dvigubas degiklis
Nuotolinis valdymas (galima valdyti app)
Vidaus dekoras: keramin?s malkos, pilki akmen?liai, balti akmen?liai
Patentuota saugumo sistema
poliruotas arba antirefleksinis stiklas
D?mtraukio pajungimas: 100-150 or 130-200 mm. (Galima jungti per stog? arba sien?)
Dydži? ?vairov?: XXL, XL, Large, Large Tunnel, Medium, Small, Small Tunnel and XS
Degiklis Line Fire
https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2019/03/Bellfires-burner-Line-Fire-natural-gas1080P.
mp4
Degiklis Centre Fire
https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2017/03/Bellfires-burner-Centre-Fire-natural-gas108
0P-1.mp4
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