
Keramikdekor Cotto

Keramikdekor Polarvit

Stål, svart med grå dekor

Keramikdekor Sand

I korthet:

 ·  Färdigmonterad, försedd med vattenrörledningar,
diskret dolda av den bakre väggen

 · Startspjäll för snabb uppvärmning

 ·  Praktisk ventilationshjälp med silikonslang

 · Integrerad termisk säkerhetsventil

 · Flerpunktslåsning

 ·  Lämplig för anslutning till �erkanalsskorsten

 ·  Anslutning för externt tilluft
(bakom och under)

 · Anslutning underifrån möjlig

 · BImschV 2. Stufe

Uppfyller alla gällande utsläppsgränserna i Tyskland, Österrike 
och Schweiz.

Astra Aqua Bordeauxröd

Det sidomonterade vattenröret är diskret placerad 
och döljs av den bakre väggen och kan både 
anslutas underifrån och bakifrån.

Astra Aqua Vattenmantlad Kamin

Finns i följande varianter:

För att så snabbt som möjligt uppnå den optimala
förbränningstemperaturen, är startspjället öppet.
Avgaserna strömmar förbi värmeväxlaren utan större 
motstånd, vilket leder till ett högre drag och ökad
syretillförsel. När startspjället stängs igen efter några
minuter uppnås den fulla e�ekten i kaminen.



V ä r m e  a v  n a t u r e n

Typ Astra Aqua
x04231 NE NID  Testad enligt
xTyp 1 är lämplig för �erfamiljshus
bakifrån / ovanAnslutningsmöjlighet

under / bakifrånBalanserad rökkanalsdrift med extern lufttillförsel
0,8WkNominell värmee�ekt
5,4WkE�ekt mot vatten
8041mmHöjd / Höjd med täckplåt

055mmBredd
354mmDjup
532gkVikt (med emballge)
081³mUppvärmd rumsyta
58 >%Verkningsgrad

33mcMax. vedlängd i cm
Höjd till överkant rökstos topp (utstickande stos)
Höjdmått till centrum friskluftsanslutning

001 / 051mm Ø

1,7s / gRökgas�öde
062C°Rökgastemperatur vid stosen
21,0rabmErforderligt skorstensdrag

Skyddavstånd
002mmSida
002mmBak
008mmFram

Trä / brunkolsbriketter

Astra Aqua  

Den nya formen inspirerar i stil och med vattenmantel

 · Automatisk styrning

 · Valfritt färgad keramikdekor

Bränsle-automatik med standard-
inställning, reglerar den optimala 
dosen av förbränningsluft 
för trä-och brunkolsbriketter.
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Vattenmantlad Kamin

med vattenvärmeväxlare

Ingår i leveransen:
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Rökrörsanslutning
Data för skorstensberäkning enligt DIN EN 13384

ränsleB

Artikelnummer
7701 37
7701 43
7701 87
7701 49
7701 11

Svart Stål
Kakel Bordeaux-röd
Kakel Polarvit

4029808478817
4029808478794

4029808476936
Kakel Sand
Kakel Terrakotta

4029808492233
4029808478176

EAN-kod


