Litinová kamna KOZA K a ventilátory
od 1.9.2016 do 30.11.2016 k litinovým kamnům Koza ventilátory od 1290,-Kč a teploměr za 144,-Kč
Ekologické krbové ventilátory jsou navrženy k zajištění cirkulace teplého vzduchu od krbových kamen,
při provozních teplotách mezi 65°C (80°C) a 345°C. Ventilátory díky patentované technologii zaručují
energetickou soběstačnost bez nutnosti dalšího zdroje, jako jsou např. baterie nebo napájení ze sítě.
Dokáže zvýšit teplotu na druhém konci místnosti i o několik stupňů. Jeho provoz je naprosto tichý.
Objemový průtok je 100 m3/h (150m3/h).

ROKY

OBSLUHA
Ventilátor zahajuje svůj provoz automaticky a zvyšuje rychlost otáček
postupně se zvyšováním teploty. Klesá-li teplota v kamnech, otáčky ventilátoru
klesají až do okamžiku úplného zastavení po vyhasnutí v kamnech a při vychladnutí
kamen. Za účelem optimálního výkonu zařízení je třeba ventilátor položit na horní
desku kamen, v blízkosti její zadní hrany. Jiné umístění ventilátoru např. před
kamny nebo na přední hraně horní desky nezaručuje správnou funkci zařízení.

Ke každému modelu litinové řady kamen Koza Vám nabízíme
ekologické bezhlučné ventilátory se slevou 47–50 %, které
Vám zařídí tu správnou tepelnou pohodu ve vytápěných
místnostech, a také magnetický teploměr se slevou 40% pro
efektivnější kontrolu spalovacího procesu.
nikl č. 385 806 | černý č. 415 456

DESIGN

1 290,- Kč

bez DPH

DPC 2 950,- Kč s DPH

Listy ventilátoru jsou eloxovány niklem nebo černou barvou. Jejich tvar je zvolen tak, aby bylo zajištěno
co nejvýhodnější proudění vzduchu.

FUNKCE
Ventilátory jsou osazeny termoelektrickým modulem, který funguje jako
generátor k pohonu motorku ventilátoru. Když se vrchní deska kamen
rozehřeje na teplotu vyšší než 65°C (80°C), termočlánek začne vyrábět
elektrický proud, který pohání motor ventilátoru. Termočlánek je
konstruován na teploty do 345°C. V některých případech jsou provozní
teploty na kamnech vyšší, proto je nutné teplotu kontrolovat magnetickým
teploměrem a při dosažení limitní teploty 345°C odstavit ventilátor
z kamen. Při provozu ventilátoru dochází k zahřátí jeho podstavce,
proto je nutno zařízení přenášet pomocí držadla v horní části.
č. 385 807

1 790,- Kč

bez DPH

DPC 4 386,-Kč s DPH

Magnetický teploměr spalin - indikuje teplotu spalin
proudících do komína, čímž pomáhá optimalizovat proces
hoření a zabraňuje neúčinnému vytápění. Teploměr tím
zároveň chrání a prodlužuje životnost Vašich krbových
kamen.

od 1.9.2016 do 30.11.2016 k litinovým kamnům Koza ventilátory od 1290,-Kč a teploměr za 144,-Kč

144,- Kč
DPC 290,-Kč
č. 415 668

bez DPH
s DPH

KOZA K6
• rozměry
• rozměry topeniště
• hmotnost
• jmenovitý výkon
• rozsah výkonu
• průměr kouřovodu
• vývod kouřovodu
• palivo

v/š/h
630×578×490 mm
v/š/h
300×450×270 mm
120 kg
8 kW
7–11 kW
130 mm
horní + zadní
dřevo

KOZA K6

Cena: 9 806 Kč

č. 375 962

KOZA K6 ASDP s regulací
č. 375 963

Cena: 11 026 Kč

KOZA K6 TF s ventilátorem
č. 375 964

Cena: 11 951 Kč

KOZA K7
• rozměry
• rozměry topeniště
• hmotnost
• jmenovitý výkon
• rozsah výkonu
• průměr kouřovodu
• vývod kouřovodu
• palivo

v/š/h
557×536×413 mm
v/š/h
240×430×250 mm
79 kg
5 kW
3–8 kW
130 mm
horní + zadní
dřevo

KOZA K7

v/š/h
626×666×382 mm
v/š/h
300×450×230 mm
127 kg
9 kW
5–11 kW
130 mm
horní + zadní
dřevo

KOZA K8

Cena: 5 516 Kč

č. 375 967

KOZA K7 ASDP s regulací
Cena: 6 736 Kč

č. 375 969

KOZA K7 TF s ventilátorem
Cena: 7 661 Kč

č. 375 971

KOZA K8
• rozměry
• rozměry topeniště
• hmotnost
• jmenovitý výkon
• rozsah výkonu
• průměr kouřovodu
• vývod kouřovodu
• palivo

č. 375 972

Cena: 11 032 Kč

KOZA K8 ASDP s regulací
č. 375 976

Cena: 12 252 Kč

KOZA K8 TF s ventilátorem
č. 375 978

KOZA K8
č. 375 977

Cena: 13 177 Kč

průhledová

Cena: 12 871 Kč

KOZA K9
v/š/h
660×766×546 mm
v/š/h
230×650×310 mm
160 kg
10 kW/13 kW
6–13 kW
130 mm
horní + zadní
dřevo / uhlí

KOZA K9

v/š/h
685×389×592 mm
v/š/h
330×330×420 mm
111 kg
10 kW
6–13 kW
130 mm
horní + zadní
dřevo

KOZA K10

č. 375 979

Cena: 12 252 Kč

KOZA K9 ASDP s regulací
č. 375 980

Cena: 13 471 Kč

KOZA K9 TF s ventilátorem
č. 375 981

Cena: 14 397 Kč

KOZA K10
• rozměry
• rozměry topeniště
• hmotnost
• jmenovitý výkon
• rozsah výkonu
• průměr kouřovodu
• vývod kouřovodu
• palivo

č. 375 959

Cena: 9 806 Kč

KOZA K10 ASDP s regulací

č. 375 955

Cena: 11 026 Kč

KOZA K10 TF s ventilátorem

č. 375 961

Cena: 11 951 Kč

www.pechasan.cz (Strakonicko) | www.g-system.cz (Brno)
Akce na ventilátory a teploměry platí pro smluvní obchodní partnery GC skupiny. Uvedené ceny kamen jsou maloobchodní a pro obchodní partnery GC skupiny
platí smluvní slevy. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační.

TZB2001/2016 © Technická Zařízení Budov spol. s r.o.

• rozměry
• rozměry topeniště
• hmotnost
• jmenovitý výkon
• rozsah výkonu
• průměr kouřovodu
• vývod kouřovodu
• palivo

