Jolly Synthesis
αερόθερμη κασέτα καύσης pellet με υγροποιημένο αέρα
Θερμαινόμενη επιφάνεια*: μέχρι 120 m2
Εγγύηση: 2 χρόνια
Σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της σημερινής αγοράς για εξοικονόμηση
ενέργειας, άνεση και προστασία του περιβάλλοντος, Το Jolly Synthesis είναι το ιδανικό
προϊόν για τη μετατροπή ενός υπάρχοντος παραδοσιακού τζακιού με ξύλα σε ένα
αποτελεσματικό αυτόματο ενεργειακό τζάκι καύσης pellet που θερμαίνει την κατοικία με
υγροποιημένο αέρα. Με το Jolly Synthesis δεν χρειάζεται πλέον να φορτώνετε με ξύλα το
τζάκι: ρύθμιστε το άναμμα και το σβήσιμο τον επιθυμητό χρόνο, με ημερήσιο ή / και
εβδομαδιαίο προγραμματισμό. Το Jolly Synthesis εξασφαλίζει μεγάλο χρόνο καύσης . Το
Jolly Synthesis βγαίνει σε δύο μοντέλα: mod. 68 και mod. 80
• Εξοπλισμένο πλήρως
Παρέχεται πλήρης με οδηγούς για να ξεσυνδέεται την κασέτα από την υποδοχή της
καμινάδας για συντήρηση χωρίς καμία ανάγκη για μερεμέτια, ηλεκτρονική μονάδα
ελέγχου με τηλεχειριστήριο, ανεμιστήρα 410 m3 / h, υγραντήρα, δοχείο στάχτης, δεξαμενή
pellet των 15 ή 18 κιλών, μεγάλη κεραμική γυάλινη πόρτα με μηχανισμό ανοίγματος
ασφαλείας, ανεμιστήρα εξαγωγής καυσαερίων με συστήματα ασφαλείας, κ.α
• Απλή και γρήγορη εγκατάσταση
Απλά τοποθετούμε την κασέτα στο υπάρχον τζάκι, ενώνουμε την καμινάδα, μονώνουμε
κατάλληλα τον χώρο μεταξύ της κασέτας και του τζακιού, συνδέουμε το βύσμα του
ρεύματος σε συγκεκριμένη υποδοχή και το Jolly Synthesis είναι έτοιμο να θερμάνει την
κατοικία σας.
• Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
Το Jolly Synthesis είναι εξοπλισμένο με χώρο καύσης αυτόματου καθαρισμού κατά τακτά
χρονικά διαστήματα, που επιτρέπει το συνεχή καθαρισμό της σκάφης κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας εξασφαλίζοντας παράλληλα βέλτιστη ποιότητα φλόγας. Ο περιοδικός
καθαρισμός της εστίας είναι γρήγορος και πρακτικός..
• Θάλαμος καύσης
Ο εναλλάκτης είναι φτιαγμένος από ειδικό χάλυβα διπλού τοιχώματος με θάλαμο καύσης
επιστρωμένο με Fireflector. Η ειδική του κατασκευή επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση της
θερμότητας που παράγεται από την καύση και την επίτευξη υψηλής απόδοσης. Το σύνολο
της συσκευής εγκλείεται σε ένα γαλβανιζέ περίβλημα που την απομονώνει από την παλιά
καμινάδα εμποδίζοντας τον ανεμιστήρα να τραβάει σκόνης και / ή αιθάλης στην παλαιά
καμινάδας ή σκόνης από τα pellet, με κίνδυνο την κυκλοφορία ανθυγιεινού αέρα στο
δωμάτιο.
• Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Με τηλεχειριστήριο για όλες τις λειτουργίες: άναμμα και κλείσιμο στο επιθυμητό χρόνο,
εβδομαδιαίο χρόνο λειτουργίας, ελέγχο για τα 5 επίπεδα ισχύος και την κατάσταση
λειτουργίας, έλεγχο της καύσης, πολύγλωσσο, λειτουργεί ως ένα αισθητήρα θερμοκρασίας
περιβάλλοντος, προαιρετικό άναμμα και κλείσιμο μέσω SMS.
• Καθαρή και κομψή σχεδίαση
Η μπροστινή σχάρα κρύβει το πρακτικό συρτάρι για το γέμισμα με pellet και την υποδοχή
νερού στον υγραντήρα.

