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MŰSZAKI ADATOK:

Prometheus 90 kandallókazán:
befektetett hőmennyiség: 34kW
hatásfok: 82%
névleges teljesítmény: 28kW
víz oldali teljesítmény: 23kW
sugárzó hő aránya: 17%
fűtővíz hő aránya: 83%
tüzelőanyag fogyasztás: ~7kg/h
bepróbált nyomás: 4bar
maximális nyomás: 2,5bar
üzemi nyomás: 1,5bar
hőcserélő felület: 3,5m2
befűthető lakás alapterület ⃰: ~220m2
befűthető lakás légtérfogat ⃰: ~660m3
égéstermék elvezetés: Ø200mm
égési levegő külső bevezetés: Ø150mm
fűtési vízcsatlakozás: Ø1”
víztartalom: 145
liter tömeg: 340kg
méretek (szél. x mag. x mély.): 900/800 ⃰x1480x570/620 ⃰mm
használható tüzelőanyag: keményfa hasáb
alternatív tüzelőanyag: megfelelő minőségű biobrikett

függ a lakást határoló épületszerkezeteinek hőszigeteltségi fokától hőszigeteléssel és lemezburkolattal



ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK:
 a kazánként működő kandalló tűztér, mely egyesíti egy kandalló szépségét a kazán teljesítményével

és hatásfokával, így többet nyújt egy átlagos vízteres kandallónál,

 nem csupán kiegészítő fűtésre használható, önállóan is alkalmas akár nagyméretű családi ház fűtés
és használati meleg víz igényének ellátására a legnagyobb hidegben is,

 nem csak időszakos fűtésre alkalmas, a teljes fűtési idényt nyugodtan végigfűthetjük vele, és mindezt
hosszú éveken keresztül,

 mivel teljesítményének döntő hányadát a víz oldalra fordítja, hatásosabban működteti a központi
fűtés radiátorait, mint a legtöbb vízteres kandalló,

 primer és szekunder égési levegő bevezetés automata szabályzással,

 szekunder égési levegő előmelegített bevezetése,

 szabályozható füstgáz csappantyú biztonsági füstjáratokkal,

 felfelé és oldalra is nyíló, könnyen kezelhető tűztérajtó,

 nyolc csapágyas ajtómechanika,

 nagyméretű, 16/9 arányú hőálló kerámiaüveg,

 tiszta üveg rendszer,

 kivehető, nagyméretű hamu-tároló tepsi, melybe könnyedén belefér a napi mennyiség,

 kovácsoltvas „tűzkutya”,

 hosszú égési és hőn-tartási idő,

 az égési levegő külső bevezetésének köszönhetően nem a lakótér oxigénjét fogyasztja, így
használható tökéletesen záró nyílászárók mellett is,

 mivel a tűztér teljesen zárt a lakótér levegője felé, biztonságosan használható páraelszívóval és
központi porszívóval egyidejűleg is,

 befűthető lakás alapterület akár 220m2 (660m3) az épület hőszigetelésének függvényében,

 nyitott és zárt fűtési rendszerre egyaránt köthető,

 padlófűtéshez és napkollektoros rendszerhez is integrálható,

 használati meleg víz készítésére is alkalmas,

 megújuló, környezetbarát energiaforrást használ (keményfa vagy biobrikett),

 5mm vastag tűztérfal, 4mm vastag vízköpeny-fal karbonacélból lézervágással és mikroprocesszor
vezérlésű hegesztéssel (hosszú élettartam),

 50mm vastag ásványgyapot hőszigetelés (hogy a beépítés helyén se legyen magasabb a
hőmérséklet, mint a lakás többi helyiségében), magas komfort.

Magyar fejlesztésű és gyártású termék.
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