Pelletskaminer

Pelletskaminer
Kaminer i stilrent utförande, en klädsam
möbel, samtidigt som du får en effektiv och
jämn värme. Utbudet på pelletskaminer är
stort, vi har valt att presentera ett axplock
i denna folder. Alla kaminerna tillverkas
i Italien.

UPPVÄRMNINGSSYSTEM

Luftvärme fläkt

Alla pelletskaminerna är utrustade med
automatik och termostat. Kaminerna värmer
antingen med fläkt som blåser ut värmen
eller går via en kanal, då du har möjlighet
att förflytta luften till intilliggande rum.

Vattenmantlad
kamin

Luftvärmefläkt med
möjlighet att förflytta
luften

Det finns även vattenmantlade kaminer som
kan kopplas till ett vattenburet system.
De olika kaminernas förbrukning och brinntid baseras på 6 mm pellets som ger en
jämnare matning, samt kaminens inställning
och pelletskvaliteten.

Kaminerna från MCZ använder sig
av Active-tekniken. En teknik som
automatoskt reglerar förbränningen för maximal effektivitet.

Elisir
Pelletskamin med keramisk beklädnad, finns i färgerna röd, pergament, vit
och svart. Kaminen är utrustad med eltändning, inbyggd termostat, timer,
fjärrkontroll samt extern termostat. Värmetåligt keramisk glas. Kanalsystem
(Ø 80 mm) baktill, på toppen eller på vänstra sidan med möjlighet att
manuellt justera luftflödet.
Effekt

2,7 – 7,0 kW

Höjd x Bredd x Djup

851 x 974 x 304 mm

Vikt

150 kg

Rökutgång

ø 80 mm

Verkningsgrad

> 90 %

Förbrukning

0,6 – 1,6 kg/timme

Pelletsförråd

15 kg

Tillverkare

Nordica Extra Flame

Rosy
Rosy, en kompakt och funktionell pelletskamin i målad stålkonstruktion och
topp i keramik och brännkopp i gjutjärn. Värmetåligt keramiskt glas. Finns
i färgerna svart, röd och pergament. Kaminen är utrustad med eltändning,
inbyggd rumstermostat, timer samt extern termostat. Som extra tillbehör till
Rosyn finns en fjärrkontroll och en sidoanslutning.
Effekt

2,5 – 5,0 kW

Höjd x Bredd x Djup

863 x 452 x 493 mm

Vikt

96 kg

Rökutgång

ø 80 mm

Verkningsgrad

> 87 %

Förbrukning

0,6 – 1,2 kg/timme

Pelletsförråd

11 kg

Tillverkare

Nordica Extra Flame

Ecologica
Ecologica finns i två varianter med keramikbeklädnad i rött eller pergament
och en variant i täljsten som ger extra mjuk och skön värmekomfort. Brännkopp, eldstad och lucka i gjutjärn. Kaminen är utrustad med eltändning,
inbyggd termostat, timer, fjärrkontroll och en extern termostat. En rejäl fläkt
och stor kapacitet räcker till det värmekrävande huset. Stor glasruta i värmetåligt keramiskt glas. Kaminen har ett stort pelletsförråd.

Effekt

3,4 – 10,3 kW

Höjd x Bredd x Djup

967 x 667 x 682 mm

Vikt

159 kg

Rökutgång

ø 80 mm

Verkningsgrad

> 86 %

Förbrukning

0,8 – 2,5 kg/timme

Pelletsförråd

35 kg

Tillverkare

Nordica Extra Flame

Duchessa
Duchessa hör till mellanklassen och finns i färgerna vit (endast för keramik
modell), röd, pergament och svart (endast i steel modell). Kaminen klarar av
ett rejält värmebehov. Med sidor och topp i keramik eller täljsten är den ett
elegant inslag i hemmet.
Kaminen har eltändning, värmetåligt keramiskt glas, inbyggd termostat,
timer, och fjärrkontroll. Extern termostat ingår.
Duchessa Steel, kamin i utförande med sidor och topp i aluminium.
Duchessa Idro/Idro Steel är en vattenmantlad version med
inbyggd cirkulationspump och expansionskärl.
Effekten delas upp till 16 % luft och 84 % vatten.

Duchessa

Duchessa Idro

Effekt

3,4 – 8,7 kW

3,6 – 12,0 kW (3,0 – 10,8 kW)

Höjd x Bredd x Djup

1038 x 538 x 541 mm

1084 x 538 x 543 mm

Vikt

150 kg

170 kg

Rökutgång

ø 80 mm

ø 80 mm

Verkningsgrad

> 86 %

> 91 %

Förbrukning

0,8 – 2,0 kg/timme

0,8 – 2,8 kg/timme

Pelletsförråd

25 kg

20 kg

Tillverkare

Nordica Extra Flame

Nordica Extra Flame

Kaika Air
En liten pelletskamin tillverkad av pulverlackad aluminium. En enkel modell med
kontrollpanel placerad på kaminen. Finns
i färgerna vit, svart, röd och aluminium.
Fjärrkontroll som extra tillbehör.

Effekt

2,0 – 6,0 kW

Höjd x Bredd x Djup

896 x 463 x 455 mm

Vikt

120 kg

Rökutgång

ø 80 mm

Verkningsgrad

> 91 %

Förbrukning

0,5 – 1,45 kg/timme

Pelletsförråd

13 kg

Tillverkare

MCZ

Kama Air
Horisontell pelletskamin i stål. Toppen är dekorerad och benen är pulverlackerad aluminium. Färg dekorerad silver. En enkel modell med kontrollpanel placerad på kaminen.

Effekt

2,0 – 7,0 kW

Höjd x Bredd x Djup

934 x 745 x 488 mm

Vikt

130 kg

Rökutgång

ø 80 mm

Verkningsgrad

> 90 %

Förbrukning

0,5 – 1,5 kg/timme

Pelletsförråd

12 kg

Tillverkare

MCZ

Ego

Air/Comfort/Hydro

Pelletskamin i målad stålkonstruktion.
Brännkammare i Alutec ® och brännkopp i gjutjärn. Kaminen är utrustad
med eltändning och värmetåligt
keramiskt glas.
Ego Air har topp, sidor och frontpanel
i keramik. Finns i färgerna vit, svart,
bordeaux och silver. Finns även att få
i rostfritt stål. Fjärrkontroll som extra
tillbehör.
Ego Comfort Air har topp i gjutjärn
och sidor i pulverlackad metall. Finns
i färgerna vit, svart, röd och silver.
Finns även att få i rostfritt stål.
Comfort Air tillåter dej att värma upp
flera rum med ett kanalsystem upp till
8 meter. En fjärrkontroll med inbyggd
rumstermostat och timer ingår.
Ego Hydro (84% vatten) finns i färgerna
vit, svart, röd och silver. Finns även att
få i rostfritt stål. En fjärrkontroll med
inbyggd rumstermostat och timer ingår.

Ego Air

Ego Comfort Air

Ego Hydro

Effekt

2,4 – 8,0 kW

2,4 – 8,0 kW

3,6 – 11,6 kW

Höjd x Bredd x Djup, mm

1057 x 520 x 530

1044 x 520 x 530

1057 x 520 x 530

Vikt

140 kg

140 kg

170 kg

Rökutgång

ø 80 mm

ø 80 mm

ø 80 mm

Verkningsgrad

> 92 %

> 92 %

> 92 %

Förbrukning

0,6 – 1,8 kg/tim

0,6 – 1,8 kg/tim

0,8 – 2,5 kg/tim

Pelletsförråd

25 kg

25 kg

25 kg

Tillverkare

MCZ

MCZ

MCZ

Musa

Air/Comfort/Hydro

Pelletskamin i målad stålkonstruktion.
Brännkammare i Alutec ® och brännkopp i gjutjärn. Topp i gjutjärn och sidor
i pulverlackad metall. Kaminen är utrustad med eltändning och värmetåligt
keramiskt glas samt en fjärrkontroll med
inbyggd rumstermostat och timer.
Finns i färgerna vit, svart, bordeaux
och silver.
Musa Air är en modell för luftvärme
med fläkt.
Musa Comfort Air är en modell för
luftvärme med fläkt som tillåter dej att
värma upp flera rum via kanaler, upp till
8 meter. En fjärrkontroll med inbyggd
rumstermostat och timer ingår.
Musa Hydro 15 (80% vatten) och
Musa Hydro 21 (80% vatten) är båda
vattenmantlade kaminer.

Musa Air

Musa Comfort Air

Musa Hydro 15 (21)

Effekt

2,4 – 9,5 kW

2,4 – 11,5 kW

3,6 – 15,0 kW (4,2 – 21,0)

Höjd x Bredd x Djup, mm

1093 x 502 x 559

1093 x 502 x 559

1104 x 502 x 559

Vikt

160 kg

220 kg

190 kg

Rökutgång

ø 80 mm

ø 80 mm

ø 80 mm

Verkningsgrad

> 92 %

> 90 %

> 91 %

Förbrukning

0,6 – 2,0 kg/tim

0,6 – 2,2 kg/tim

0,8 – 3,3 kg/tim (0,8 – 4,3)

Pelletsförråd

30 kg

30 kg

30 kg

Tillverkare

MCZ

MCZ

MCZ

Philo Comfort Air
En pelletskamin med ett djup på bara 27 cm.
Topp i aluminium och svart lackade sidor i
metall och front i metall i varierande färger.
Finns i färgerna vit, svart, aluminium,
bordeaux och brons.
Kamin med två luftkanaler som kan justeras
efter värmebehovet i rummet och tillåter dej
att värma upp flera rum, upp till 8 meter.
Utrustad med eltändning, värmetåligt keramisk
glas. Fjärrkontroll med inbyggd rumstermostat
och timer ingår.
Effekt

3,2 – 9,0 kW

Höjd x Bredd x Djup

1135 x 904 x 270 mm

Vikt

135 kg

Rökutgång

ø 80 mm

Verkningsgrad

> 87 %

Förbrukning

0,7 – 2,0 kg/timme

Pelletsförråd

25 kg

Tillverkare

MCZ

Extra tillbehör Nordica Extra Flame

Extra tillbehör MCZ kaminer

– Fjärrkontroll till Rosy

– Fjärrkontroll Easy

– Sidoanslutning till Rosy

– Modem till GSM

– GPRS-modem för extern fjärrkontroll

– T-rör anslutning, montage uppåt eller till
sida inkl. sotlucka och kondensavloppsanslutning

– T-rör anslutning, montage uppåt eller till
sida inkl. sotlucka och kondensavloppsanslutning

– Anslutningsrör med sotlucka 250 mm

– Omvandlare 12–220 V, för drift under
strömavbrott
– Golvplåt 850x850 mm, emaljerad svart

– Murstos med packning dim. 80 mm

– Multi-directional diffuser kit, 8 meter flex
pipe

– Golvplåt 850x850 mm, emaljerad svart

– Sida i rostfritt stål till Ego
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– Omvandlare 12–220 V, för drift under
strömavbrott

