PIECYKI I KOTŁY NA PELET
CENNIK 2018

v3

Ceny Euro netto. Ważny od 01.09.2018r.
Obowiązuje średni kurs NBP z dnia sprzedaży.

Piec na pelet

DALIA
kod

Air
Moc nominalna
Odzysk ciepła
Zasobnik
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)

Piec Air
6,3 kW
Blacha srebrny 313
92,0 %
Blacha biała 302
24 L
463 x 488 x 900 mm Blacha czarna 303
Blacha bordowa 304
Moduł Wi-Fi

Szuflada na popiół

cena netto

7118001 1200,00 €
6918001
6918004
6918003
6918002

125,00 €
125,00 €
125,00 €
125,00 €

4016003

240,00 €

4012035

30,00 €

*opisy - patrz s. 7

Piec na pelet CAMELIA (blacha)
kod
Air
Moc nominalna
Odzysk ciepła
Zasobnik
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)

8 kW
92,0%
26 L
500 x 480 x 985 mm

cena netto

Piec Air

7116062 1450,00 €

Blacha szara 313
Blacha biała 302
Blacha czarna 303
Blacha bordowa 304

6916038
6916037
6916036
6916035

125,00 €
125,00 €
125,00 €
125,00 €

Moduł Wi-Fi

4016003

240,00 €

*opisy - patrz s. 7

Piec na pelet CAMELIA (ceramika)
kod
Air
Moc nominalna
Odzysk ciepła
Zasobnik
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)

8 kW
92,0%
26 L
500 x 480 x 985 mm

cena netto

Piec Air

7116063 1450,00 €

Ceramika biała 102
Ceramika brązowa 119
Ceramika bordowa 105
Ceramika jasno szara 113

6916039
6916041
6916040
6916017

490,00 €
490,00 €
490,00 €
490,00 €

Moduł Wi-Fi

4016003

240,00 €

*opisy - patrz s. 7

Piec na pelet MALVA
Multiair 10
Moc nominalna
Odzysk ciepła
Zasobnik
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)

Piec Multiair
10 kW
Piec Hydro
92,6 %
z pompą elektroniczną
39 L
506 x 525 x 1030 mm
Blacha szara 313
Blacha biała 302
Blacha czarna 303
11,8 kW
Blacha bordowa 304
10,2 kW

Hydro 12
Moc nominalna
Moc na wodę
Odzysk ciepła
92,4 %
Zasobnik
39 L
Moduł Wi-Fi
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.) 506 x 525 x 1030 mm

kod

cena netto

7117002

1870,00 €

7117011 2490,00 €
6917004
6917003
6917001
6917002

210,00 €
210,00 €
210,00 €
210,00 €

4016003

240,00 €

*opisy - patrz s. 7

Piec na pelet LOTO (blacha)
kod

Multiair 14
Moc nominalna
Odzysk ciepła
Zasobnik
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)

13,8 kW
Piec Multiair
93,2 %
48 L
Piec Hydro 16
570 x 580 x 1110 mm z pompą elektroniczną

Hydro 16
Moc nominalna
Moc na wodę
Odzysk ciepła
Zasobnik
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)

16,2 kW
12,9 kW
96,5 %
40 L
570 x 580 x 1110 mm

Hydro 23
Moc nominalna
Moc na wodę
Odzysk ciepła
Zasobnik
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)

Moduł Wi-Fi
22,8 kW
18,7 kW
96,5 %
40 L
570 x 580 x 1110 mm

cena netto

7117001 2200,00 €
7116061 2700,00 €

Piec Hydro 23
z pompą elektroniczną

7116066 2900,00 €

Blacha szara 313
Blacha biała 302
Blacha czarna 303
Blacha bordowa 304

6916025
6916026
6916027
6916028

220,00 €
220,00 €
220,00 €
220,00 €

4016003

240,00 €

*opisy - patrz s. 7

Piec na pelet LOTO (ceramika)
Multiair 14
Moc nominalna
Odzysk ciepła
Zasobnik
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)

13,8 kW
Piec Multiair
93,2 %
48 L
570 x 580 x 1110 mm Piec Hydro 16
z pompą elektroniczną

Hydro 16
Moc nominalna
Moc na wodę
Odzysk ciepła
Zasobnik
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)

16,2 kW
12,9 kW
96,5 %
40 L
570 x 580 x 1110 mm

Hydro 23
Moc nominalna
Moc na wodę
Odzysk ciepła
Zasobnik
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)

22,8 kW
Moduł Wi-Fi
18,7 kW
96,5 %
40 L
570 x 580 x 1110 mm

kod

cena netto

7117001 2200,00 €
7116061 2700,00 €

Piec Hydro 23
z pompą elektroniczną

7116066 2900,00 €

Ceramika biała 102
Ceramika brązowa 119
Ceramika bordowa 105
Ceramika jasno szara 113

6916029
6916030
6916031
6916018

380,00 €
380,00 €
380,00 €
380,00 €

4016003

240,00 €

*opisy - patrz s. 7

Kocioł na pelet Selecta 15

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020
kod

Klasyfikacja energetyczna:
Moc nominalna:
Moc na wodę:
Moc minimalna na wodę:
Sprawność:
Autonomia pracy:
Średnica wylotu spalin:
Pojemność zasobnika na pelet:
Pojemność wody kotła:
Waga:
Wymiary:

A+
15,7 kW
14,3 kW
4,2 kW
90,6 %
15-47 h
fi 100 mm
72 l
19 l
256 kg
60 x 66 cm

Kocioł z wyposażeniem

cena netto

7317005 3150,00 €

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem
hydraulicznym,
zawiera
wbudowane
komponenty, tj.: pompa elektroniczna,
naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa,
odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik
STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz
zasobnik CWU z wężownicą (poprzez
zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy).

kod

Akcesoria

cena netto

Zawór ochrony powrotu 40A18003 148,00 €
(skalibrowany na 55°C)
Moduł Wi-Fi

4016003

240,00 €

*opisy - patrz s. 7

Kocioł na pelet Selecta 20

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020
kod

Klasyfikacja energetyczna:
Moc nominalna:
Moc na wodę:
Moc minimalna na wodę:
Sprawność:
Autonomia pracy:
Średnica wylotu spalin:
Pojemność zasobnika na pelet:
Pojemność wody kotła:
Waga:
Wymiary:

A+
19,9 kW
18,0 kW
4,2 kW
90,5 %
12-47 h
fi 100 mm
72 l
19 l
256 kg
60 x 66 cm

Kocioł z wyposażeniem

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem
hydraulicznym,
zawiera
wbudowane
komponenty, tj.: pompa elektroniczna,
naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa,
odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik
STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz
zasobnik CWU z wężownicą (poprzez
zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy).

7318001 3200,00 €

kod

Akcesoria

cena netto

cena netto

Zawór ochrony powrotu 40A18003 148,00 €
(skalibrowany na 55°C)
Moduł Wi-Fi

4016003

240,00 €

*opisy - patrz s. 7

Kocioł na pelet Selecta 25

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020
kod

Klasyfikacja energetyczna:
Moc nominalna:
Moc na wodę:
Moc minimalna na wodę:
Sprawność:
Autonomia pracy:
Średnica wylotu spalin:
Pojemność zasobnika na pelet:
Pojemność wody kotła:
Waga:
Wymiary:

A+
24,9 kW
22,6 kW
4,2 kW
90,5 %
9-47 h
fi 100 mm
72 l
19 l
256 kg
60 x 66 cm

Kocioł z wyposażeniem

cena netto

7317006 3400,00 €

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem
hydraulicznym,
zawiera
wbudowane
komponenty, tj.: pompa elektroniczna,
naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa,
odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik
STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz
zasobnik CWU z wężownicą (poprzez
zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy).

Akcesoria

kod

cena netto

Zawór ochrony powrotu 40A18003 148,00 €
(skalibrowany na 55°C)
Moduł Wi-Fi

4016003

*opisy - patrz s. 7

240,00 €

Kocioł na pelet Selecta 30
Klasyfikacja energetyczna:
Moc nominalna:
Moc na wodę:
Moc minimalna na wodę:
Sprawność:
Autonomia pracy:
Średnica wylotu spalin:
Pojemność zasobnika na pelet:
Pojemność wody kotła:
Waga:
Wymiary:

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

A+
30,2 kW
Kocioł z wyposażeniem
27,7 kW
Kocioł wraz z podstawowym osprzętem
4,3 kW
hydraulicznym,
zawiera
wbudowane
91,80 %
komponenty, tj.: naczynie przeponowe,
20-65 h
zawór bezpieczeństwa, zawór ochrony
fi 100 mm
powrotu, odpowietrznik, czujnik ciśnienia
100 l
wody, czujnik STB oraz manometr.
38 l
Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z
256 kg
wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór
68 x 74 x 132 cm strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada

kod

cena netto

7318002 3800,00 €

również automatyczny system czyszczenia
rusztu oraz czyszczenia wymiennika ciepła.

Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU 40A16002

400,00 €

Moduł Wi-Fi

240,00 €

4016003

*opisy - patrz s. 7

Kocioł na pelet Selecta 35
Klasyfikacja energetyczna:
Moc nominalna:
Moc na wodę:
Moc minimalna na wodę:
Sprawność:
Autonomia pracy:
Średnica wylotu spalin:
Pojemność zasobnika na pelet:
Pojemność wody kotła:
Waga:
Wymiary:

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

A+
34,2 kW
Kocioł z wyposażeniem
32,0 kW
Kocioł wraz z podstawowym osprzętem
4,3 kW
hydraulicznym,
zawiera
wbudowane
91,60 %
komponenty, tj.: naczynie przeponowe,
16-65 h
zawór bezpieczeństwa, zawór ochrony
fi 100 mm
powrotu, odpowietrznik, czujnik ciśnienia
100 l
wody, czujnik STB oraz manometr.
38 l
Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z
256 kg
wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór
68 x 74 x 132 cm strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada

kod

cena netto

7318003 3950,00 €

również automatyczny system czyszczenia
rusztu oraz czyszczenia wymiennika ciepła.

Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU 40A16002

400,00 €

Moduł Wi-Fi

240,00 €

4016003

*opisy - patrz s. 7

Kocioł na pelet PERFORMA 15 Easyclean
Klasyfikacja energetyczna:
Moc nominalna:
Moc na wodę:
Moc minimalna na wodę:
Sprawność:
Autonomia pracy:
Średnica wylotu spalin:
Pojemność zasobnika na pelet:
Pojemność wody kotła:
Waga:
Wymiary:

A+
15,8 kW
14,5 kW
4,3 kW
91,80 %
20-65 h
fi 100 mm
100 l
38 l
256 kg
62 x 74 cm

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020
kod

Kocioł z wyposażeniem

cena netto

7317001 3800,00 €

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem
hydraulicznym,
zawiera
wbudowane
komponenty, tj.: naczynie przeponowe,
zawór bezpieczeństwa, zawór ochrony
powrotu, odpowietrznik, czujnik ciśnienia
wody, czujnik STB oraz manometr.
Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z
wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór
strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada
również automatyczny system czyszczenia
rusztu oraz czyszczenia wymiennika ciepła.

Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU 40A16002

400,00 €

Moduł Wi-Fi

240,00 €

4016003

*opisy - patrz s. 7

Kocioł na pelet PERFORMA 20 Easyclean
Klasyfikacja energetyczna:
Moc nominalna:
Moc na wodę:
Moc minimalna na wodę:
Sprawność:
Autonomia pracy:
Średnica wylotu spalin:
Pojemność zasobnika na pelet:
Pojemność wody kotła:
Waga:
Wymiary:

A+
20,5 kW
18,8 kW
4,3 kW
91,60 %
16-65 h
fi 100 mm
100 l
38 l
256 kg
62 x 74 cm

*opisy - patrz s. 7

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020
kod

Kocioł z wyposażeniem

cena netto

7317003 3990,00 €

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem
hydraulicznym,
zawiera
wbudowane
komponenty, tj.: naczynie przeponowe,
zawór bezpieczeństwa, zawór ochrony
powrotu, odpowietrznik, czujnik ciśnienia
wody, czujnik STB oraz manometr.
Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z
wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór
strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada
również automatyczny system czyszczenia
rusztu oraz czyszczenia wymiennika ciepła.

Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU 40A16002

400,00 €

Moduł Wi-Fi

240,00 €

4016003

Kocioł na pelet PERFORMA 25 Easyclean
Klasyfikacja energetyczna:
Moc nominalna:
Moc na wodę:
Moc minimalna na wodę:
Sprawność:
Autonomia pracy:
Średnica wylotu spalin:
Pojemność zasobnika na pelet:
Pojemność wody kotła:
Waga:
Wymiary:

A+
24,8 kW
22,5 kW
5,9 kW
90,80 %
13-50 h
fi 100 mm
100 l
38 l
256 kg
62 x 74 cm

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020
kod

Kocioł z wyposażeniem

cena netto

7316001 4150,00 €

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem
hydraulicznym,
zawiera
wbudowane
komponenty, tj.: naczynie przeponowe,
zawór bezpieczeństwa, zawór ochrony
powrotu, odpowietrznik, czujnik ciśnienia
wody, czujnik STB oraz manometr.
Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z
wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór
strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada
również automatyczny system czyszczenia
rusztu oraz czyszczenia wymiennika ciepła.

Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU 40A16002

400,00 €

Moduł Wi-Fi

240,00 €

4016003

*opisy - patrz s. 7

Kocioł na pelet PERFORMA 30 Easyclean
Klasyfikacja energetyczna:
Moc nominalna:
Moc na wodę:
Moc minimalna na wodę:
Sprawność:
Autonomia pracy:
Średnica wylotu spalin:
Pojemność zasobnika na pelet:
Pojemność wody kotła:
Waga:
Wymiary:

A+
30,0 kW
27,0 kW
5,9 kW
90,30 %
11-50 h
fi 100 mm
100 l
38 l
256 kg
62 x 74 cm

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020
kod

Kocioł z wyposażeniem

cena netto

7316002 4400,00 €

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem
hydraulicznym,
zawiera
wbudowane
komponenty, tj.: naczynie przeponowe,
zawór bezpieczeństwa, zawór ochrony
powrotu, odpowietrznik, czujnik ciśnienia
wody, czujnik STB oraz manometr.
Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z
wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór
strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada
również automatyczny system czyszczenia
rusztu oraz czyszczenia wymiennika ciepła.

Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU 40A16002

400,00 €

Moduł Wi-Fi

240,00 €

4016003

*opisy - patrz s. 7

Kocioł na pelet PERFORMA 15 Easyclean+
Klasyfikacja energetyczna:
Moc nominalna:
Moc na wodę:
Moc minimalna na wodę:
Sprawność:
Autonomia pracy:
Średnica wylotu spalin:
Pojemność zasobnika na pelet:
Pojemność wody kotła:
Waga:
Wymiary:

A+
15,8 kW
14,5 kW
4,3 kW
91,80 %
20-65 h
fi 100 mm
100 l
38 l
256 kg
62 x 74 cm

*opisy - patrz s. 7

Kocioł z wyposażeniem

A+
20,5 kW
18,8 kW
4,3 kW
91,60 %
16-65 h
fi 100 mm
100 l
38 l
256 kg
62 x 74 cm

*opisy - patrz s. 7

kod

cena netto

7317002

4500,00 €

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem
hydraulicznym, zawiera wbudowane
komponenty, tj.: pompa elektroniczna,
naczynie
przeponowe,
zawór
bezpieczeństwa,
zawór
ochrony
powrotu,
odpowietrznik,
czujnik
ciśnienia wody, czujnik STB oraz
manometr. Może ogrzewać CO oraz
zasobnik CWU z wężownicą (poprzez
zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy).
Kocioł posiada również automatyczny
system czyszczenia rusztu, czyszczenia
wymiennika ciepła oraz automatyczne
odprowadzanie popiołu.

Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU 40A16002

400,00 €

Moduł Wi-Fi

240,00 €

Kocioł na pelet PERFORMA 20 Easyclean+
Klasyfikacja energetyczna:
Moc nominalna:
Moc na wodę:
Moc minimalna na wodę:
Sprawność:
Autonomia pracy:
Średnica wylotu spalin:
Pojemność zasobnika na pelet:
Pojemność wody kotła:
Waga:
Wymiary:

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

4016003

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Kocioł z wyposażeniem

kod

cena netto

7317004

4650,00 €

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem
hydraulicznym, zawiera wbudowane
komponenty, tj.: pompa elektroniczna,
naczynie
przeponowe,
zawór
bezpieczeństwa,
zawór
ochrony
powrotu,
odpowietrznik,
czujnik
ciśnienia wody, czujnik STB oraz
manometr. Może ogrzewać CO oraz
zasobnik CWU z wężownicą (poprzez
zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy).
Kocioł posiada również automatyczny
system czyszczenia rusztu, czyszczenia
wymiennika ciepła oraz automatyczne
odprowadzanie popiołu.

Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU 40A16002

400,00 €

Moduł Wi-Fi

240,00 €

4016003

Kocioł na pelet PERFORMA 25 Easyclean+
Klasyfikacja energetyczna:
Moc nominalna:
Moc na wodę:
Moc minimalna na wodę:
Sprawność:
Autonomia pracy:
Średnica wylotu spalin:
Pojemność zasobnika na pelet:
Pojemność wody kotła:
Waga:
Wymiary:

A+
24,8 kW
22,5 kW
5,9 kW
90,80 %
13-50 h
fi 100 mm
100 l
38 l
256 kg
62 x 74 cm

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Kocioł z wyposażeniem

kod

cena netto

7316008

4800,00 €

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem
hydraulicznym, zawiera wbudowane
komponenty, tj.: pompa elektroniczna,
naczynie
przeponowe,
zawór
bezpieczeństwa,
zawór
ochrony
powrotu,
odpowietrznik,
czujnik
ciśnienia wody, czujnik STB oraz
manometr. Może ogrzewać CO oraz
zasobnik CWU z wężownicą (poprzez
zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy).
Kocioł posiada również automatyczny
system czyszczenia rusztu, czyszczenia
wymiennika ciepła oraz automatyczne
odprowadzanie popiołu.

Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU 40A16002

400,00 €

Moduł Wi-Fi

240,00 €

4016003

*opisy - patrz s. 7

Kocioł na pelet PERFORMA 30 Easyclean+
Klasyfikacja energetyczna:
Moc nominalna:
Moc na wodę:
Moc minimalna na wodę:
Sprawność:
Autonomia pracy:
Średnica wylotu spalin:
Pojemność zasobnika na pelet:
Pojemność wody kotła:
Waga:
Wymiary:

A+
30,0 kW
27,0 kW
5,9 kW
90,30 %
11-50 h
fi 100 mm
100 l
38 l
256 kg
62 x 74 cm

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Kocioł z wyposażeniem

kod

cena netto

7316009

5090,00 €

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem
hydraulicznym, zawiera wbudowane
komponenty, tj.: pompa elektroniczna,
naczynie
przeponowe,
zawór
bezpieczeństwa,
zawór
ochrony
powrotu,
odpowietrznik,
czujnik
ciśnienia wody, czujnik STB oraz
manometr. Może ogrzewać CO oraz
zasobnik CWU z wężownicą (poprzez
zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy).
Kocioł posiada również automatyczny
system czyszczenia rusztu, czyszczenia
wymiennika ciepła oraz automatyczne
odprowadzanie popiołu.

Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU 40A16002

400,00 €

Moduł Wi-Fi

240,00 €

4016003

*opisy - patrz s. 7

HERMETYCZNY

Palenisko jest w 100% hermetyczne, rozwiązanie to wprowadzono we wszystkich nowych produktach Red. Camelia to piecyk szczelny, w którym pelet
pali się pobierając tlen wyłącznie z zewnątrz, pozwalający na oszczędność i perfekcyjny komfort termiczny w nowoczesnych domach, także tych
należących do klasy A.

TRYB NATURALNEJ KONWEKCJI

Piecyk został wyposażony w funkcję, która pozwala na całkowite wyłączenie wentylatorów w celu uzyskania absolutnej ciszy w pomieszczeniu oraz
ogrzewanie tylko poprzez konwekcję.

NATURALNY PŁOMIEŃ

Nowe produkty Red charakteryzują się szerokim płomieniem, który wygląda bardziej naturalnie i spokojnie.

OGIEŃ W 3 MINUTY

Dzięki nowemu ceramicznemu żarnikowi, płomień pojawia się już w ciągu trzech minut, to o 40% szybciej niż w poprzednich wersjach oraz o wiele
niższy pobór prądu.

ECODESIGN 2022

Nowe produkty Red zostały zaprojektowane zgodnie z najsurowszymi normami dotyczącymi redukcji emisji w przepisach Ecodesign 2022.

STEROWANIE Wi-Fi

Oprócz tradycyjnego panelu, poprzez dedykowane aplikacje (App), możliwe jest zarządzanie i programowanie piecyka ze swojego smartfonu lub
tabletu, wewnątrz lub na zewnątrz domu - dla maksymalnego omfortu (wymaga zakupu dodatkowego osprzętu, kompatybilne z systemami Android
/ iOS).

ECODESIGN 2020

Nowe kotły Red zostały zaprojektowane zgodnie z najsurowszymi normami dotyczącymi redukcji emisji w przepisach Ecodesign 2020.

SYSTEM KONTROLI SPALANIA BETA

Zaawansowana elektronika i nowy system kontroli spalania (Beta) zapewnia stale zoptymalizowane i efektywne spalanie oraz pozwala kontrolować kocioł
za pośrednictwem Wi-Fi ze smartfona lub tabletu (opcja dodatkowa). Dzięki niezwykle dokładnemu i niezawodnemu czujnikowi wewnątrz kotła, ilość
spalanego powietrza jest nieustannie dostosowywana do ilości peletu w koszu, co zapewnia skuteczne i wydajne spalanie, co z kolei przekłada się na
mniejsze zużycie, niższą emisję spalin i o wiele rzadsze czyszczenie.

STEROWANIE Wi-Fi

Oprócz tradycyjnego panelu, poprzez dedykowane aplikacje (App), możliwe jest zarządzanie i programowanie kotła ze swojego smartfonu lub tabletu,
wewnątrz lub na zewnątrz domu - dla maksymalnego komfortu (wymaga zakupu dodatkowego osprzętu, kompatybilne z systemami Android / iOS).

NORMA EN 303-5

Wszystkie kotły Red zostały zaprojektowane zgodnie z najsurowszymi normami dotyczącymi redukcji emisji w przepisach EN 303-5:2012 oraz klasę
energetyczną A+.

CICHA PRACA

Kotły Red są prawdopodobnie najcichszymi kotłami na rynku.

ULTRA SZYBKIE ODPALENIE KOTŁA

Wprowadzenie nowego ceramicznego żarnika gwarantuje znaczną redukcję czasu zapłonu ognia (w ciągu 3 minut) i znaczne zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej.

SAMOCZYSZCZĄCY SIĘ RUSZT ORAZ ZAWIROWYWACZE

Automatycznie i mechanicznie oczyszczany ruszt oraz zawirowywaczy. Ruszt otwiera się w dół nabijając na specjalne kolce czyszczące go. Dodatkowo
dwa „palce” ze stali nierdzewnej rozbijają zgorzel, który może powstać na skutek spalania złej jakości peletu.

