Dřevo a pelety dohromady?
Konečně je tu možnost topit obojím!

Kamna splňují normu
Eco Design platnou
od roku 2022.
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Vítěz ceny European
Business Awards pro
životní prostředí

ADURO HYBRID - KOMBINOVANÁ KAMNA NA DŘEVO A PELETY (více modelů)

Představení kamen Aduro Hybrid

Programovatelný start

Nová kamna Aduro Hybrid konečně přináší možnost topit
palivovým dřívím a peletami v jednom spotřebiči. Kamna byla
navržena tak, aby vytápěla váš domov ekologicky s maximální
účinností a zároveň přinášela maximální pohodlí a komfort při
topení peletami.

Schopnost hořet až 24 hodin s naplněným
zásobníkem pelet (8 – 9 hodin na plný výkon)

Pokud si přejete, aby kamna vytápěla váš dům před vaším
příjezdem nebo ráno před probuzením, můžete kamna jednoduše
naprogramovat pomocí vašeho chytrého telefonu nebo tabletu,
aby se zapálila kdykoliv budete chtít. Pomocí pelet můžete dokonce
v kamnech zapálit i předem připravené palivové dříví
ve vaší nepřítomnosti.

Možnost týdenního programování
s nastavením a hlídáním teploty

Plynulé přepínání mezi peletami a palivovým dřívím: v průběhu
topení peletami stačí kdykoliv otevřít dvířka topeniště a přiložit
palivové dřevo. Kamna můžete používat i jako běžná krbová kamna
na dřevo, ve kterých dochází ke zplynování paliva a je tak zaručen
překrásný pohled na tiché plápolající plameny. Aduro Hybrid jsou
navržena s ohledem na jednoduchost: s nastavitelným výkonem
a automatickou regulací vzduchu Aduro-tronic nebylo nikdy
jednodušší provozovat vaše kamna s maximální účinností.
To znamená, že pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k narušení
funkce topení peletami, můžete kamna dále používat jako klasická
na palivové dříví.
Kamna Aduro Hybrid můžete využívat 24 hod. denně, 7 dní
v týdnu. Pokud chcete používat funkci topení peletami několik dní
za sebou, je potřeba pouze čištění peletového hořáku. Čištění je
velice jednoduché, protože pelety se spalují ve stejné úrovni jako
palivové dříví.
Kompletně nový design byl vyvinut ve spolupráci s dánskou
společností NBE, jedním z předních evropských výrobců
peletových kamen s více než 60 000 provozovanými kamny.

A+

Možnost ručního ovládání nebo přes
chytrý telefon nebo tablet

Minimální hluk při topení peletami a velice
tichý chod kamen při topení dřevem
Unikátní design a překrásný pohled na plameny

Zapalte kamna pomocí vašeho
chytrého telefonu
Nyní je možné vytápět váš domov,
i když tam právě nejste. Můžete
kamna snadno ovládat na chytrém
telefonu a sledovat jejich chod
po celou dobu. K tomu vyžadují
kamna Aduro Hybrid
připojení k vaší domácí
bezdrátové síti Wi-Fi.

Dostupné pro
iOS a Android

Dvouplášťová
konstrukce zaručuje
přirozené proudění
a předávání tepla
(žádné ventilátory)

Integrovaný
WiFi modul

Třístranné
prosklení verze H1
umožňuje
fantastický pohled
na hru plamenů
(180°)

Masivní litinový
hořák na pelety

Jednoduchá
obsluha pomocí
Aduro-tronic
regulátoru

Hrdlo pro přívod
externího vzduchu
s ventilátorem

Rychlé
a jednoduché
plnění zásobníku
pelet pomocí
násypky

Šnekový podavač
pelet se spodním
dávkováním

Integrovaný
zásobník na pelety
s kapacitou
na 15 kg pelet

Termostat
(u verze LUX externí
termostat)

On-line zákaznická podpora
Naše služba „Cloud“ hlídá vaše kamna, můžeme vám pomoci předejít nahodilým
poruchám a výpadkům. Tato on-line podpora nabízí nonstop odpovědi na vaše
případné dotazy. V případě poruchy jsme schopni na dálku identifikovat příčinu
závady a tím urychlit její odstranění.

Kompletní řešení
Spalování pelet vyžaduje stabilní
tah v komínu, což je důvod,
k využití optimalizátoru tahu
Aduro (Aduro Draft-Optimizer)
ke kamnům Aduro Hybrid.
Zejména při ovládání a spouštění
kamen na dálku je důležité zajistit
rovnoměrný a stálý tah komínu,
protože není možná vizuální
kontrola a případný zásah.

Vytápěcí schopnost / Regulovatelný výkon

20-140 m2 / 2-9 kW. Dřevo 3-9 kW / Pelety 2-7 kW

Rozměry (V x Š x H)

120 x 50 x 50,8 cm

Hmotnost

135 kg

Průměr odkouření / vývod spalin

Ø 150 mm / horní, zadní

Vzdáleností od hořlavých materiálů

Za kamny 15 cm; do boku 65 cm (H1) / 45 cm (H2)

Vzdáleností od nábytku (dopředu)

87,5 cm (H1) / 90 cm (H2)

Vzdálenost zadního vývodu spalin od podlahy

108,2 cm

Vzdálenost osy horního vývodu od zadní hrany kamen

25 cm

Kapacita zásobníku na pelety

Cca 15 kg pelet (Ø 6 mm; certifkované ENplus; kvalita A1)

Šířka spalovací komory

40 cm

Aduro-tronic - automatický regulátor vzduchů
Konvekční konstrukce kamen (dvouplášťová)
Keramické elektrické zapalování
Přívod ext. vzduchu (vhodné pro vzduchotěsné objekty)

VZORKOVNA MORAVA:
Veslařská 25b, 637 00 Brno
tel.: +420 602 180 922

Účinnost

81 % na dřevo / 87 % na pelety

Index energetické účinnosti / Třída energetické účinnosti

119,6 / A+

Napájení

230 V / 50Hz

Tah komínu

Podle normy EN13240 a EN14785. 10 - 14 Pa za studena

Certifkace podle

EN13240, EN14785, CE & NS3058

Kompatibilní s

iPhone (modely 6 a vyšší) & Android (verze 5.1 a vyšší)

VZORKOVNA ČECHY:
Bedřicha Smetany 24, 277 42 Obříství
tel.: +420 733 535 306

info@hede-kamna.cz
www.hede.cz
www.la-nordica.cz

hede kamna s.r.o.

