ISO 9001:2008

ta-ad

Angular Energy Efficient Fireplace (Air)
Manufactured according to the European standards EN 13229
The energy fireplace Kombi ta-ad is an original and innovative in design and operation of fire
central heating, which achieves a higher efficiency rate than the conventional fireplaces.
It's actually a hot air generator that can be connected with air ducts and can be operated
independently as a primary heat source, offering significant savings in fuel.
The fireplaces hearth is surrounded entirely by walls of steel and refractory insulating
vermiculite.
it includes remote thermostat for proper and efficient operation via its control panel.
It can be decorated externally with any material (marble, stone, plasterboard, etc.) and blends
perfectly with arcitecture of the place.
- The fireplace hot air generator Kombi ta-ad combines:
?
Excellent performance and economy
?
Absolute safe operation.
?
Easy maintenance and cleaning.
?
Economic and healthy heating.

It can be manufactured with right or left opening.

Γωνιακό Ενεργειακό Τζάκι Αέρα
Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13229

Το ενεργειακό τζάκι Kombi ta-ad είναι ένα πρωτότυπο και πρωτοποριακό στη σχεδίαση και
λειτουργία τζάκι κεντρικής θέρµανσης, το οποίο επιτυγχάνει µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης από
τα συµβατικά τζάκια.
Στην πραγµατικότητα είναι ένας αερολέβητας ξύλου που συνδέεται µε αεραγωγούς και µπορεί
να λειτουργήσει ανεξάρτητα σαν κύρια πηγή θερµότητας προσφέροντας σηµαντική οικονοµία
στα καύσιµα.
Η εστία του τζακιού είναι κατασκευασµένη από χαλύβδινα τοιχώµατα και είναι επενδεδυµένη
µε βερµικουλίτη.
∆ιατίθεται και πίνακας µε όργανα ελέγχου, που περιλαµβάνει θερµοστάτη αποστάσεως για
σωστή και αποδοτική λειτουργία.
Εξωτερικά επενδύεται µε οποιοδήποτε υλικό (µάρµαρο, πέτρα, γυψοσανίδα κ.α) και
συνδυάζεται τέλεια µε την αισθητική του χώρου.
Το τζάκι-λέβητας Kombi ta-ad συνδυάζει:
?
Άριστη απόδοση και οικονοµία
?
Απόλυτα ασφαλή λειτουργία.
?
Ευκολία στην συντήρηση και στον καθαρισµό του.
?
Οικονοµική και υγιεινή θέρµανση.

- Κατασκευάζεται µε δεξιά ή αριστερή ανοιχτή γωνία.
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Angular Fireplace
Energy Efficient (Air)
Γωνιακό Τζάκι
Ενεργειακό (Αέρα)
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Technical Characteristics

TYPE / ΤΥΠΟΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ta-ad

15

20

25

Output / Ισχύς

Kw

15

20

25

Height / Ύψος

mm

1.100

1.200

1.200

mm

1.500

1.600

1.600

mm

600

700

800

mm

500

600

700

mm

550

600

650

mm

500

550

600

Ø

150

200

250

Height with retractable door
Ύψος µε ανασυρόµενη πόρτα
Front width (external)
Μπροστά πλάτος (εξωτερικά)
Back witdh (external)
Πίσω πλάτος (εξωτερικά)
Length (external + door 80)
Μήκος (εξωτερικό + πόρτα 80)
Hearth depth (internal)
Βάθος πόρτας (εσωτερικό)
Chimney / Καµινάδα

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής των χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση

ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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