SF Piotr Jankowski

Tylo Sense Sport 6

3 222.00 zÅ‚

Parametry techniczne i wymiary
Moc pieca do sauny [kW]
Rodzaj pieca do sauny
Minimalna kubatura sauny [m3]
Maksymalna kubatura sauny [m3]
Minimalna odlegÅ‚oÅ›Ä‡ od bocznej Å›ciany sauny [mm]
Minimalna wysokoÅ›Ä‡ sufitu w saunie [mm]
IloÅ›Ä‡ kamieni w piecu (kamienie dostÄ™pne oddzielnie) [kg]
SzerokoÅ›Ä‡ [mm]
GÅ‚Ä™bokoÅ›Ä‡ [mm]
WysokoÅ›Ä‡ [mm]

6,6
elektryczny
4
8
110
1900
20
431
337
559

Cechy uÅ¼ytkowe/funkcjonalne

Przeznaczenie pieca do sauny
SposÃ³b montaÅ¼u pieca do sauny
Wbudowany generator pary (dla kÄ…pieli typu
tylarium)
Panel sterujÄ…cy pieca do sauny
MoÅ¼liwe umieszczenie panelu sterujÄ…cego

do sauny domowej (HOME)
na Å›cianie sauny
NIE
wbudowany (panel mechaniczny)
wewnÄ…trz kabiny sauny na zewnÄ…trz kabiny sauny
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Cechy i wyposaÅ¼enie pieca do sauny

MoÅ¼liwe rodzaje kÄ…pieli
Okres gwarancji

krÃ³tki czas nagrzewania; sauny; dwie boczne komory
umoÅ¼liwiajÄ… maksymalny przepÅ‚yw powietrza,
skracajÄ…c czas nagrzewania sauny do minimum (w
ciÄ…gu ok. 30 minut powietrze w saunie nagrzewa siÄ™
do temperatury ok. 80Â°C) system zmiennej mocy,
dziÄ™ki ktÃ³remu podczas kÄ…pieli utrzymywana jest
staÅ‚Ä… temperatura, a zuÅ¼ycie energii elektrycznej
zredukowane do minimum niskie zuÅ¼ycie energii
elektrycznej - testy porÃ³wnawcze dowodzÄ…, Å¼e
piece do saun TylÃ¶ sÄ… najbardziej
energooszczÄ™dnymi piecami do saun gÃ³rny ruszt
pieca wykonany z odlewu aluminiowego pojemnik na
kamienie ze stali nierdzewnej wysokiej jakoÅ›Ä‡ grzaÅ‚ki
elektryczne - made by TylÃ¶ optymalne odparowywanie
wody; gÅ‚Ä™boki, o odpowiednich proporcjach pojemnik
na kamienie oraz bezpoÅ›rednia stycznoÅ›Ä‡ kamieni z
elementami grzejnymi zapewniajÄ… idealne,
100-procentowe odparowywanie odpowiednia iloÅ›Ä‡
kamieni; TylÃ¶ dba o to, by iloÅ›Ä‡ kamieni byÅ‚a
idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt duÅ¼a iloÅ›Ä‡
kamieni wydÅ‚uÅ¼a czas nagrzewania sauny, co
powoduje zwiÄ™kszenie zuÅ¼ycia energii i sÅ‚absze
wytwarzanie pary; piece do sauny TylÃ¶ jako jedyne na
rynku mogÄ… pracowaÄ‡ z kamieniami lub bez nich
wbudowany nawilaÅ¼acz obudowa Thermosafe
zapewniajÄ…ca niskÄ… temperaturÄ™ na
zewnÄ™trznej powierzchni pieca do sauny
sauna sucha
5 lat

Informacja o sprzedawcy
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