Židinys-Ugniakuras MCZ "Plasma 95B Wood"

Svoris
298 kg
Šiluminis naudingumas
76.6%
Nominalus galingumas
12.9kW
Kuro sąnaudos (kg/h)
3,9 Kg/h
Rekomenduojama minimali kamino trauka 12 Pa
Gabaritiniai matmenys PxAxG
1056x1416x589mm
Pakuros dydis PxAxG
836x503x362mm
Dūmtakio skersmuo
Ø200mm
Oro pajungimas iš lauko
Yra
Svoris
298kg
A energijos klasė, Modernaus dizaino, Pakeliamu stiklu,
ﬁltras
Tunelio formos, Virš 10 kW
Malkomis kūrenamas ugniakuras "Tuneliniu" stiklu MCZ „Plasma 95B Wood“, naujausių technologijų
dėka gali būti pilnai sandarintas ir naudojamas pasyviuose ir energiją taupančiuose A, A+, A++ klasės
namuose. Užtikrinamas aukštas efektyvumas, ekonomiškos kuro sąnaudos ir lengvas degimo proceso
valdymas.
Draugiškas aplinkai
Naujausiu technologijų dėka, naujoji degimo sistema yra labai efektyvi ir atitinka griežčiausius
emisijos reglamentus dėl išmetamųjų teršalų kiekio reikalavimų (Ecodesign 2022).
Maksimalus šilumos panaudojimas
Visi „Plasma“ ugniakurai suprojektuoti labai efektyviam patalpų šildymui ir nesvarbu kuris režimas
bus pasirinktas: natūrali ar priverstinė ventiliacija.
Visi „Plasma“ serijos židiniai gali būti sujungiami su patentuota COMFORT AIR® (Comfort Air)
ventiliacijos sistema, kuri leidžia tiekti karštą orą kelioms patalpoms – netgi nesusijusioms – iki 8
metrų atstumu.
Korpusas
Visi "Plazma" židiniai gali būti komplektuojami su 3mm apdailos rėmeliu (užsakomas papildomai), tai
puikus sprendimas montuojant židinį nenaudojant apdailos.
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„Alutec®“ savaime išsivalanti degimo kamera
„Alutec®“ - tai išskirtinė medžiaga, sukurta ir patentuota MCZ. Ją gamintojas naudoja visuose savo
židiniuose. Dėl vykstančios cheminės reakcijos esant 300°C temperatūrai, garantuojamas
savarankiškas degimo kameros valymas.
Dėl šios medžiagos šviesios spalvos liepsna tampa dar gražesnė.
Stiklo valymo pasirinkimai
„Easy Switch“ sistema suteikia galimybę židiniui naudoti rankeną arba vėsią rankeną, pirmenybę
teikiant ergonomikai ir estetikai. Židinio be rankenos (ar su vėsia rankena) stiklo valymui durys
atidaromos 90°, su rankena – 45° kampu.
Inovatyvi ir supaprastinta sistema
Inovatyvi intuityvioji „Easy Going“ valdymo sistema yra sukurta atsižvelgiant į vartotoją, kad
valdymas būtų patogesnis: vietoj sudėtingos techninės koncepcijos, grindžiamos degimo etapais,
vartotojui siūlomi penki pagrindiniai židinio veikimo būdai. Režimo pakeitimų reguliavimas atliekamas
specialiame skydelyje.
“start” (pradžia) - greitam liepsnos uždegimui;
“clean” (valymas) – oro pasirinkimas stiklo valymui;
“comfort” (komfortas) – subalansuotas pagrindinis ir antrinis oro tekėjimas, suteikiantis gyvos
ugnies pojūtį;
“performance” (našumas) – siekiant išgauti didesnę kaitrą iš židinio;
“sleep” (miegas) – degimui su mažu oro padavimu, siekiant prailginti degimo laiką.

"Plasma" židinių seriją sudaro
keturi priekiniai modeliai: 75, 85, 95 ir 115 cm pločio
du tuneliniai modeliai, 95 ir 115 cm pločio
du kampiniai modeliai: 75 ir 95 cm pločio
du tripusiai modeliai, 50 ir 95 cm pločio
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