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Recuperator caldura

Pret vechi: 1.759,23 Lei

1.618,49 Lei (cu TVA)

Specificatii

Descriere

Putere:

6.5 kW

Volum aer recirculat:

270 m3/h

Diametru cos fum:

150 mm

Dimensiuni:

61 x 37 x 42 cm

Greutate:

9 kg

Recuperator de aer
Incalzitorul independent crește eficiența de până la 91%.
Posibilitatea de a transfera căldura recuperată prin
conducta la alt spațiu.
Instalare rapida si usoara.
De ce Recuperator
Pentru a îmbunătăți performanțele sistemului de încălzire
MTM s-au dezvoltat și implementat recuperatoarele de aer
cald .
Multumita recuperatorului ,eficiență incalzitoarelor MTM
creste pana la la 91%, astfel incat sistemele MTM 8-30,
MTM 17-33 pot circula un debit de 270 m³/h , care permite
recuperarea cu pana la 40% din caldura scapata pe cosul
de fum.
Recuperatorul are o structură compactă constând dintr-un
schimbător de căldură tubular si carcasa cu un ventilator
puternic.
Recuperatorul se instaleaza direct în spatele încălzitorului
pe o secțiune verticală a cosului de fum.
Beneficii :
Această caracteristică permite transmiterea căldurii
recuperate prin conducta de aer, direct la un alt spatiu, cum
ar fi: birouri, sociale, etc.
O căldură suplimentară obținută din gazele de ardere,
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mărește eficiența dispozitivului de încălzire, permițând
astfel o suprafață de încălzire mai mare sau reducerea
costurilor de încălzire prin reducerea cantității de
combustibil utilizat de către dispozitivul de încălzire.
Performanta este cu atat mai mare cu cat lungimea
canalului de incalzire este mai mica , de aceea este
recomandat să utilizați canalul pentru a incalzi spatii care
se afla langa un dispozitiv de încălzire, sau la mică distanță
de sursa.
Incazire una sau 2 camere suplimentare .
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