
Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna     Typ: 126

VALDEK



Technické parametry
Výkon

126VAA

Jmenovitý tepelný výkon (kW) 5
Regulovatelný výkon (kW) 2,5 - 7

Rozměry
Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) 1830 x 516 x 527
Maximální délka polen (mm) 320

Hmotnost podle obložení
kachle (kg) 198

Vzduch
Centrální přívod vzduchu (7) ne
Ovládání sekundárního vzduchu ano
Ovládání primárního vzduchu ano
Terciární přívod vzduchu ne
Automatická regulace přívodu vzduchu ne

Parametry
Palivo: dřevo [D]
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D] 1,6
Vytápěný prostor (m3) 50 - 140
Energetická účinnost (%) [D] 78
Minimální tah komína (Pa) 12
Teplota spalin (°C) [D] 274
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D] 4,8
Koncentrace CO při 13% O2 (mg/Nm3) [D] 1114
Koncentrace NOx při 13% O2 (mg/Nm3) [D] 101
Koncentrace OGC při 13% O2 (mg/Nm3) [D] 82
Koncentrace prachu při 13% O2 (mg/Nm3) [D] 20
Nepřetržitý provoz 24 hodin ano
Vícenásobné zavírání dvířek ne

Kouřovod
Připojení kouřovodu (4) zadní
Průměr kouřovodu (mm) Ø 130
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm) 765

Zkoušky
ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008 ano



Rozměrový náčrt

Doplňující informace
1 výška 1830 mm
2 šířka 516 mm
3 hloubka 527 mm
4 kouřovod Ø 130 mm
5 výška osy zadního kouřovodu od podlahy 765 mm
9 ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno

10 ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno
11 páka zatápěcí klapky - dolů otevřeno

(11) - Zatápěcí klapka, která lze použít i jako čístící klapka. V případě zatápěcí klapky je v poloze nahoře zavřena (použít při topení) a v poloze dole je otevřena (použít při
zatápění). Pro čištění otevřít a nechat cca 1/2 hodiny při jmenovitém (či plném) výkonu samovyčistit.
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