
I korthet:

 · Kamin met Täljstensomramning

 · Täljsten i uppvärmningsutrymmet

 · Startspjäll för snabb uppvärmning

 ·  Färdigmonterad, försedd med rörledningar på vatten-sidan,
diskret dolda av den bakre väggen

 · Integrerad termisk säkerhetsventil

 · Separat reglerbar primär-och sekundärluft

 · Praktisk ventilationshjälp

 · Glasspolning

 · Flerpunktslåsning

 ·  Lämplig för anslutning till �erkanalsskortsten

 ·  Anslutning för extern förbränningsluft, tilluft

 · Anslutningar för extern friskluftstillförsel (universal)

 · BImschV 2. Graderad

Uppfyller alla gällande utsläppsgränserna i Tyskland, Österrike 
och Schweiz.

Belt Aqua Panorama Stål Gjutjärnsgrå

Belt Aqua Panorama Vattenmantlad Kamin

Finns i versioner:

Stål, Gjutjärnsgrå-Täljstensinslag.
Art.-Nr. 7602 22

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

>240

>80

36 cm

Vattenmantlad Kamin

Belt Aqua Panorama 

 · Kamin  med täljstensomramning

 · Platta värmefack ingår
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med vattenvärmeväxlare

Rektangulär, praktisk grundform med välvd front.

Ingår i leveransen:

·  Startspjäll för snabb uppvärmning

· Termisk säkerhetsventil ingår

x04231 NE NID  Testad enligt
x   Typ 1 är lämplig för �erfamiljshus

toppRökrörsanslutning topp/bak
baktillBalanserad rökkanal med extern lufttillförsel

0,01WkNettoe�ekt
0,6WkE�ekt mot vatten
4321mmHöjd

465mmBredd
563mmDjup

022gkVikt i kg
042 >³mUppvärmd rumvolym

63mcMax. vedlängd i cm
Höjd till överkant rökstos topp (utstickande stos)

001 / 051mmRökrörsanslutning / Ø friskluftsanslutning Ø
58 >%Verkningsgrad

59C°Tillåten ledningstemperatur
0,3rabTillåtet driftstryck
5,12lVatteninnehåll 

Data för skorstensberäkning enligt DIN EN 13384
2,21s / gRökgas�öde
722C°Rökgastemperatur vid stosen
21,0rabmErforderligt skorstensdrag

Skyddsavstånd
002mmSida
002mmBak
008mmFront

VedränsleB

mm 1235
mm 196Höjdmått till centrum friskluftsanslutning

Extern förbränningsluftsanslutning tillgänglig (100 mm ø). Beställ anslutningsstycke som tillbehör.

Artikelnummer
Stål, Gjutjärnsgrå - med värmelagringssten 7603 10 4029808435490

EAN-kod


