Újdonságok

HAKA 37/50GN
Nagyobb égéstér kerámia utógető kamrával
Kályhaépítők javaslata alapján továbbfejlesztett HAKA 37/50G égéstér egy kerámia utóégető
(N - Nachbrennkammer) kamrával lett ellátva. A másodlagos égéstér burkolata és a lángterelő öntött, tűzzáló
NYROLIT betonból, a tűztér váza pedig ötvözött, nagy ellenálló képességű acélból készül. A nagyobb
légbeömlő csatornával ellátott (GN) égéstér 8kg tűzelőanyag befogadására képes.

A kerámia utóégető kamra védi az
acél szerkezetet, magasabb kilépő
füstgázhőmérsékletet és jobb
emissziós értékeket eredményez.

Hőmérsékletérzékelő beépítési pontja.

Nagyobb levegőcsatorna a 8 kg
tűzelőanyagmennyisghez.
Ergonomikus tűztérfedél kialaítás
égetett anyagból.

Levegőcsatlakozás ø150 mm

HAKA 37/50
Berakható tűzelőanyag mennyisége
(további hőtároló elemek alkalmazása esetén)
Levegőcsatlakozás
Tűztér hossza
Lángterelő fedél
Másodlagos égéstér

HAKA 37/50G

HAKA 37/50GN

4,5 kg

6 kg

8 kg

ø 125 mm

ø 125 mm

ø 150 mm

31 cm

35 cm

35 cm

Vermikulit

Vermikulit

Égetett anyag NYROLIT

–

–

Égetett anyag NYROLIT

ECKA 51/51/51
Névleges fűtési teljesítmény közvetlen
kéménykapcsolat esetén: 5–13 kW

Berakható tűzelőanyag mennyisége további
hőtároló elemek alkalmazása esetén: 5,0 kg

Teljesítményeloszlás aránya
75%

25%

HAKA 78/57T
Névleges fűtési teljesítmény közvetlen
kéménykapcsolat esetén: 6–16 kW

Berakható tűzelőanyag mennyisége további
hőtároló elemek alkalmazása esetén: 5,5 kg

Teljesítményeloszlás aránya
68%

32%

Tűztérbetét
(+ hőtároló elemekkel építve)
Üvegfelület (dupla üvegezés)

Hoxter
Hőtároló rendszer
A Hoxter cég által kifejlesztett hőtároló rendszer
elsősorban a saját gyártású tűztérbetétekhez
alkalmazható.

Égetett anyagból készült
kéthéjú konstrukció
A Hoxter hőtároló gyűrűk két részből állnak a könnyebb és gyorsabb
szerelés kedvéért.
A teljes hőállóság érdekében az elemek égetése a samotthoz hasonlóan
1100°C-on történik, kiküszöbölve ezzel minden további hőhatásból
adódó repedést, károsodást. Az idomokat magas hővezető képesség
és kiváló hőkapacitás jellemzi. A füsgáz útja az elemekben spirális,
ezért a rendszer huzatszükséglete alacsony. Ennek köszönhető, hogy
az ajtó nyitásakor egyáltalán nem kerül füst a helyiségbe.

Előnyök építők számára
A teljes készlet egy öntvény adaptert, 5 db hőtároló gyűrűt és egy
minden irányban állítható, tisztítófedeles lezáró kupolát tartalmaz,
amely a kéményhez történő csatlakozáshoz szükséges (Ø180 mm).
Szerelése egyszerű és gyors, a kupolát csavarok rögzítik a
legfelső gyűrűhöz.
Jobb kéményhuzat esetén további tárolóelemek beépítése is
lehetséges. Az egy cikkszámon szereplő szettek tartalmazzák a
tűzteret, valamint a gyűrűket, egy raklapon összecsomagolva.

Az új ECKA 51/51/51 Hoxter hőtároló rendszerrel

A külső gyűrű nagy nyomással préselt
anyagból készül (500 kg/cm2)

A hőtároló elemek anyaga égetett
magnezit-szilícium keverék

A külső gyűrű magnezit-szilícium keverékből készül, melyet az égetés előtt nagy
nyomással (500 kg/cm2) sajtolnak a formába. Ez biztosítja az elemek
méretpontosságát és a hőtároló-kapacitást növelő nagy testsűrűséget (3000 kg/
m3). A belső szegmens öntött NYROLIT betonból készül. A komplett elem tároló
tömege közel 30 kg.

