
KÕIGE INNOVATIIVSEMAD PELLETKAMINAD

Pelletkamin KLIN

+

KAMINA JUHTIMINE
Kamina kõiki funktsioone saab muuta ja kontrollida mugavalt komplekti 
kuuluvalt ruumi termostaadiga kaugjuhtimispuldilt. See pult on väheste 
nuppudega, aga paljude funktsioonidega. Lisaks tavalisele päeva ja nädala 
programmeerimise funktsioonile saab sellega programmeerida ka erinevat 
temperatuuri erinevatel ajavahemikel. Kuna temperatuuri mõõdetakse 
puldilt(termostaat funktsioon), siis on tagatud teie mugavus.
Spetsiaalse rakendusega(App) saab lisaks mugavale kaugjuhtimispuldile 
juhtida ja kontrollida pelletkaminat ka oma nutiseadmelt (vajalik 
lisavarustus). Samuti on ka võimalik(lisavarustusega) juhtida põhilisi 
funktsioone läbi tekstsõnumite. Nii saad kontrollida oma pelletkaminat 
100% mugavalt nii kodus kui eemal olles.

VÄLJA LÜLITATAV VENTILATSIOON
 "No Air" funktsioon võimaldab täielikult välja lülitada kamina ventilaatorid, 
juhul kui soovite täielikku vaikust ja naturaalse konvektsiooni eeliseid.

ACTIVE+ PÕLEMISE KONTROLLSÜSTEEM
PARIM PÕLEMINE - Tänu äärmiselt täpsele ja usaldusväärsele sensorile 
kaminas, kontrollitakse pidevalt põlemisõhu kogust ja reguleeritakse seda 
vastavalt põlemiskambris olevale kütuse kogusele. See kindlustab 
effektiivse ja tootliku põlemise, mis viib väiksema kütusekuni, väiksmate 
heitkogusteni ja tunduvalt harvema puhastuseni.
PAIGALDUSE LIHTSUS - Põlemine on effektiivne ja tootlik sõltumata 
korstnaga ühendamise tüübist, mis võib põhjustada probleeme tavaliste 
süsteemidega pelletkaminatel.
PELLETI TÜÜP EI OLE ENAM PROBLEEM - Kamin suudab automaatselt 
kohanduda igale pelleti pikkusele ja diameetrile 6-8 mm.
UUS KASUTAJALIIDES - Tänu Active+ süsteemile on võimalik kaminat 
kontrollida ja juhtida ka nutitelefoni või tahvelarvutiga.
TÄIUSTATUD VAIKUS - Kuna Active+ -ga varustatud kaminad on 
võimelised juhtima ka enam arenenud reduktormootoreid, siis on kamin ka 
vaiksem.

TEHNILISED ANDMED

Maksimaalne võimsus
Minimaalne võimsus
Kasutegur min. võimsusel
Kasutegur max. võimsusel
Autonoomia min. võimsusel
Autonoomia max. võimsusel
Suitsugaaside temp.
Kaal

8 kW
2,4 kW
90,7 %
90,1 %
38 h
13 h

0
80-170 C
200 kg

Tallinnas
Kohila 2a
tel.: 6338335

Tartus
Turu 51a
tel.: 7402001

www.ahjusepad.ee
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ÕHU JAOTUSKANALITEGA KAMIN
"Comfort Air" süsteem suudab effektiivselt kanda soojuse ka teistesse, 
kuni 8m kaugusel asuvatesse, ruumidesse. Ühe ventilaatoriga surutakse soe 
õhk ruumi kamina peal asuvast hajutist. Soovi korral saad sooja õhu juhtida 
ka teistesse ruumidesse kamina taga asuvast väljavõttest, mida kontrollib 
teine ventilaator. Mõlema ventilaatori tööd saab seadistada eraldi.


