ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
PR11
PR12
PR13
PR14
PR15

∆οχείο στάχτης
Σχάρα δοχείου στάχτης
Σετ πυρόπλακες βάσης
Σετ πυρόπλακες πλάτης
Ανοξείδωτος ανακλαστήρας

PR16
PR17
PR18
PR19

Πυρίµαχο κρύσταλλο πόρτας
Χερούλι πόρτας
Χερούλι ρυθµιστικού αέρος
Πρόσθια σχάρα προστασίας

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Εντοιχιζόµενo τζάκι λέβητα νερού

Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων,
Οικ. Τετράγωνο 23
Κτήριο 1, Χανιά, 73200

πλάγια όψη

κάτοψη

πρόσοψη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστο ύψος
Ελάχιστο ύψος
Πλάτος χ Βάθος
Πλάτος εστίας (κρυστάλλου)
Παροχή νερού
Πίεση λειτουργίας
Μέγιστη πίεση δοκιµών

168,5 cm
157 cm
96,5 cm x 66,5 cm
66,5 cm
1’’ ¼
1,5 bar (21,8 psi)
20 bar (175 psi)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή
Σταφυλαράκης Ελευθέριος του Γεωργίου
Χονδρικό Εµπόριο Σιδήρου, Μεταλλευµάτων
& Υπηρ. Συντήρησης
Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων, Οικ. Τετράγωνο 23, Κτήριο 1, Χανιά, 73200
ΑΦΜ. 100612150 *∆ΟΥ Β’ Χανιών

28210.74513
www.stafilarakis.gr

Αγαπητέ πελάτη,
Με εµπειρία 2 γενιών στο χώρο των κατασκευών µετάλλου, η εταιρία ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ παρέχει σύγχρονες λύσεις οικιακής θέρµανσης. Το τζάκι λέβητα νερού
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ είναι αποτέλεσµα συνδυασµού συστηµατικής µελέτης και άριστων υλικών παρέχοντας έτσι µέγιστη ασφάλεια, αξιοπιστία και άριστη απόδοση.
Επιλέγοντας ένα από τα τζάκια µας επενδύετε σε ένα αµιγώς ελληνικό προϊόν, κατασκευασµένο µε
εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας αλλά και µεράκι σε όλα τα στάδια παραγωγής.
Χάρη στις άριστες συνθήκες καύσης που επιτυγχάνονται, η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO
ανέρχεται µόλις σε 0,18%.

Η θερµική ισχύς του τζακιού ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ έχει
πιστοποιηθεί στα 31,08 KW, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα θέρµανσης χώρου ως και 200 τµ,
ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη και την ενεργειακή
του κλάση.

Κατά την τοποθέτηση, η
ελάχιστη απόσταση από
δάπεδο σκυροδέµατος
θα πρέπει να είναι 30
cm ενώ τα πυρίµαχα
πλευρικά δοµικά υλικά
θα πρέπει να απέχουν
τουλάχιστον 50 mm.
Η απόσταση ασφαλείας
από την πρόσοψη της
εστίας είναι 1,20 m.

Το τζάκι ικανοποιεί τις απαραίτητες προδιαγραφές
για την πτώση καύσιµων υλικών εκτός της εστίας
µε τη χρήση κατάλληλα σχεδιασµένης προστατευτικής µπάρας.
Ο κωνικός ανακλαστήρας φλόγας έχει σχεδιαστεί
κατάλληλα ώστε να αφαιρείται µε µία κίνηση, επιτρέποντας έτσι τον εύκολο καθαρισµό της καµινάδας. Παράλληλα παρέχονται εργαλεία συντήρησης.

Παρόλο που η µέγιστη πίεση ασφαλούς λειτουργίας του τζακιού είναι 1,5 bar, τα υλικά κατασκευής έχουν
συµπεριφερθεί άψογα σε δοκιµές µέχρι και 20 bar.

Όλα τα εξωτερικά χειριστήρια έχουν σχεδιαστεί µε
τρόπο που επιτρέπει τη ρύθµιση της καύσης χωρίς
κίνδυνο.
Οι εστίες που κατασκευάζουµε παρέχουν τη µέγιστη ασφάλεια και λειτουργικότητα καθώς συµµορφώνονται πλήρως µε το εναρµονισµένο πρότυπο
ΕΝ 13229:2001 / Α2:2004 / AC:2007.
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ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συµµόρφωση µε εναρµονισµένο πρότυπο
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