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vysokokvalitný výrobok
zodpovedá normám CE a IEC
rýchla a jednoduchá inštalácia
zabudovaný 2-rýchlostný ventilátor
príkon 2,3,4,5,6,7,8 kW
napájacie napätie kachieľ je 3 x 400 V
a ventilátora 1 x 230 V

Moderné a efektívne kúrenie
ventilátor
ventilá

sú riešením vykurovania domácností ako aj
Termoakumulačné kachle
komerčných priestorov s možnosťou regulácie teploty vo vykurovaných priestoroch.
Akumulačné jadro kachieľ
sa dobíja prostredníctvom príslušného dodávateľa el. energie v čase nim určenom a to 6 a 2 hod., prípadne 5 a 3 hod. pomocou HDO
(hromadné diaľkové ovládanie), výnimočne pomocou špeciálneho časového spínača.
Pred samotnou inštaláciou kachieľ je aj preto nutný súhlas príslušného dodávateľa el. energie.
Odber elektrickej energie je v dobe nabíjania cenovo výrazne zľavnený, prostredníctvom
špeciálneho tarifu. Samotné jadro tehál dosahuje teplotu max. 550 °C až 600 °C.

Komponenty kachieľ :
- 2-rýchlostný ventilátor
Regulácia sálania tepla sa zabezpečuje pomocou ventilátora, ktorý je zabudovaný
na zadnej strane kachieľ.
Ventilátor sa zapína a vypína pomocou izbového termostatu, ktorý slúži na reguláciu
teploty vo vykurovanom priestore.
Ventilátor sa zapína štandardne na 1 rýchlosť.
2 rýchlosť sa používa v prípade potreby zabezpečenia väčšieho tepla v miestnosti, alebo
na rýchle zakúrenie.
- Kolečko termostatu
Nachádza sa na zadnej strane kachieľ.
Používa sa na reguláciu akumulácie teploty v jadre kachieľ.

- Nabíjací termostat a poistný termostat
Kachle používajú 2 druhy termostatu : nabíjací termostat, alebo pracovný, ktorý slúži
na reguláciu teploty v jadre a poistný termostat, ktorý slúži na ochranu kachieľ pred
prehriatím.

- Izbový termostat
Zabezpečuje reguláciu teploty v izbe a inštaluje sa na stene oproti kachieľ.

- Izolácia
Ako izolácia sa používajú prírodné materiály, ktoré sú zdravotne nezávadné. Je to tvrdená
minerálna vlna a špeciálna prírodná izolácia Vermaculit.

- Akumulačné jadro
Akumulačné jadro sa skladá z vysokoabsorbčných tehál. Rozmery tehál sú pre všetky
typy rovnaké. Tým sa dosahuje jednoduchá a rýchla montáž a anuluje sa faktor chyby pri
montáži.

- Vyhrievacie telesá
Vyhrievacie telesá v kachliach sú vyrobené zo zliatin, ktoré majú vysoký tepelný odpor
a nachádzajú sa v jadre kachieľ

- Farebná škála
Štandardná farba akumulačných kachieľ je slonová kosť RAL 1013 – matné prevedenie.
Za príplatok je možné vyrobiť akumulačné kachle aj v inej farbe podľa Vášho želania.

Kolečko
termostatu
Dištančná lišta
Kryt ventilátora

- Montáž kachieľ
Detailný postup montáže sa nachádza v návode na obsluhu. Montáž akumulačných
kachieľ prevádza odborná organizácia.

Autorizovaný predajca:

Príkon (W)
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Váha (kg)
102
148
188
250
270
310
355

Počet tehál
12
18
24
32
36
40
48

Šírka (mm)
515
685
685
855
685
1025
855

Výrobca: MarexTrade d.o.o.
Zaplanjska 86, 110 10 Beograd
Tel.: (011) 397 02 90, 247 26 83
Fax: (011) 249 22 76
e-mail: marex@beocity.net
www.marextrade.co.yu

Výška (mm)
680
680
680
680
890
680
890

Hĺbka (mm)
245
245
295
295
295
295
295

Výhradný dovozca:
MarexTrade-Slovakia s.r.o.
Fándlyho 6, 949 01 Nitra
Tel.fax : 037 / 655 91 91
marextrade@marextrade.sk
www.marextrade.sk

Chyby a zmeny v tlači vyhradené

Typ
M 20 AK
M 30 AK
M 40 AK
M 50 AK
M 60 AK
M 70 AK
M 80 AK

