Kaminski vložki Aquaﬂam

Kaminski vložek Aquaﬂam 7

Kaminski vložek Aquaﬂam 12

Kaminski vložek Aquaﬂam 17

Kaminski vložek Aquaﬂam 25

Kvalitetni toplovodni kamini in kaminski vložki

IZHODNA MOČ VODNEGA DELA

10 kW

IZHODNA MOČ VODNEGA DELA

14 kW

IZHODNA MOČ VODNEGA DELA

IZKORISTEK

80 %

IZKORISTEK

79 %

IZKORISTEK

 dvojno oblivanje stekla z zrakom zagotavlja čistost stekla
 stekla enega najbolj uveljavljenih nemških proizvajalcev
 ukrivljeno prizmatično steklo je izdelano iz enega kosa
 na voljo z ravnim, panoramskim in prizmatičnim steklom

KAPACITETA OGREVANJA

Toplovodni kaminski vložki AQUAFLAM imajo vgrajene številne nadstandardne elemente. Inovativno izdelan pribor je zasnovan tako, da omogoča čim
lažje vzdrževanje in upravljanje. Pazljivo izbrani materiali zagotavljajo najvišjo
kvaliteto in učinkovitost. Ker skrbimo za varnost naših strank, ima vsak kaminski vložek serijsko vgrajeno termično zaščito, oziroma zaščitni cevni toplotni
izmenjevalnik, poleg tega pa kupcem nudimo tudi možnost nakupa z avtomatsko in osnovno elektronsko regulacijo, ki zagotavljata dodatno varnost s
pripiranjem lopute dovodnega zraka ob pregrevanju in konstanten pretok
terciarnega zraka, ki preprečuje zbiranje plinov v izgorevalni komori.
Kaminski vložki AQUAFLAM ustrezajo najstrožjim evropskim standardom.

60 - 200 m3uro

KAPACITETA OGREVANJA

0,1 %

CO IZPUSTI (PRI 13% O2)

0,1 %

POVPREČNA TEMPERATURA
DIMNIH PLINOV

235 °C

POVPREČNA TEMPERATURA
DIMNIH PLINOV

235 °C

VSEBNOST VODE

22 l

TEŽA

115 kg

120 kg

DOLŽINA POLEN

120 kg

35 cm

DIMENZIJE STEKLA

460 x 340

125 kg

130 kg

DOLŽINA POLEN

360 x 450 R340

70 x 244 x 70

130 kg

460 x 340

360 x 450 R340

70 x 244 x 70

KAPACITETA OGREVANJA

420 - 600 m3/uro

0,1 %

CO IZPUSTI (PRI 13% O2)

0,1 %

POVPREČNA TEMPERATURA
DIMNIH PLINOV

255 °C

POVPREČNA TEMPERATURA
DIMNIH PLINOV

278 °C

VSEBNOST VODE

32 l

TEŽA

150 kg

155 kg

DOLŽINA POLEN

35 cm

DIMENZIJE STEKLA

260 - 420 m3/uro

180 mm

CO IZPUSTI (PRI 13% O2)

VSEBNOST VODE

27 l

TEŽA

78 %

DIMNI PRIKLJUČEK

180 mm

KAPACITETA OGREVANJA

160 - 320 m3/uro

CO IZPUSTI (PRI 13% O2)

VSEBNOST VODE

DIMNI PRIKLJUČEK

160 mm

155 kg

45 cm

DIMENZIJE STEKLA

440 x 410

36 l

TEŽA

175 kg

170 kg

DOLŽINA POLEN
115 / 275 / 115

480 x 410 R340

175 kg

55 cm

DIMENZIJE STEKLA

540 x 410

570 x 410 R462
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Tretji način je krmiljenje s
popolnoma avtomatiziranim mikroprocesorskim panelom
z digitalnim uporabniškim vmesnikom.

DIMNI PRIKLJUČEK

160 mm

21 kW

Ø120

5

Kamini in vložki ustrezajo najstrožjim CE standardom
(EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, 15a B-VG, DINplus)

5 kW
80 %

21 - 30 kW
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25 kW

OBSEG IZHODNE MOČI

13 - 21 kW

IZKORISTEK
DIMNI PRIKLJUČEK

PANORAMSKO PRIZMATIČNO

1093

4

steklo: RAVNO

NAZIVNA MOČ

IZHODNA MOČ VODNEGA DELA

Naslednji tip regulacije je
osnovna elektronska regulacija,
ki se napaja preko običajnega
baterijskega vložka, kjer krmilimo odpiranje in zapiranje
lopute s potenciometrom.
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AQUAFLAM 25

796

Pri ročni regulaciji dovod zraka
krmilimo ročno z vzvodom.

OBSEG IZHODNE MOČI

8 - 16 kW

PRIZMATIČNO

17 kW

770

3

Toplovodni kaminski vložki
AQUAFLAM imajo na voljo tri
tipe regulacij dovodnega zraka.

PANORAMSKO

294

5

OBSEG IZHODNE MOČI

3 - 10 kW

steklo: RAVNO

AQUAFLAM 17
NAZIVNA MOČ

12 kW

380
682

1

steklo: RAVNO PANORAMSKO PRIZMATIČNO

Ø120

 standardno vgrajeno termično varovalo
 2 tulca za vstavitev tipal

OBSEG IZHODNE MOČI

AQUAFLAM 12
NAZIVNA MOČ

7 kW

168

 možnost hidravličnega priklopa kotlovnega telesa
z leve ali desne strani

PANORAMSKO PRIZMATIČNO

NAZIVNA MOČ

1093

Eko-Air-In sistem je rezultat
dolgotrajnih raziskav in trdega
dela strokovnjakov podjetja
HS FLAMINGO in je že požel
številna priznanja v stroki.

steklo: RAVNO

AQUAFLAM 7

796
770

 tehnologija izgorevanja brez oblog (ker ni oblog, je
prenos toplote v kotlovno vodo bistveno učinkovitejši)

294

Tak inovativen pristop nam
zagotavlja izjemno učinkovitost
izgorevanja in do 40% manjšo
porabo goriva ob tem pa še
minimalne količine pepela.
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430
732

 predal za pepel (omogoča hitro in enostavno čiščenje)

Ø120

2

168

Eko-Air-In tudi preprečuje
eksplozijo plinov v komori in
skrbi za nenehno dovajanje
svežega zraka.

varovalo - toplotni izmenjevalnik

+ hidravlični priključki z obeh strani

1093

 dovod primarnega zraka
(osnovni zračni kanal nam ob pričetku kurjenja pod
rešetko dovaja potrebni zrak)

+ standardno vgrajeno termično

796
770

Ta sistem nam omogoča dovajanje vsega zunanjega zraka za
izgorevanje direktno v izgorevalno komoro. Tako lahko celoten
proces izgorevanja reguliramo
z enim vzvodom.

294

 oblivanje stekla s pred-ogretim zrakom
 visoko-odporno steklo
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Ø120
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Sistem Eko-Air-In

168

+ loputa za regulacijo

 dovod zunanjega zraka (tehnologija
Eko-Air-In zagotavlja dovajanje primarnega,
sekundarnega in terciarnega zraka iz enega
zajema)

1093

6

 sekundarno izgorevanje
(posebna kanala sekundarnega in terciarnega zraka
zagotavljata popolno izgorevanje plinov in čisto steklo)

796
770

1

iz kotlovne pločevine debeline 6mm

294

+ Izgorevalna komora in kotlovno telo

610
735

Toplovodni kamini in kaminski vložki Aquaﬂam

toplovodni kaminski vložki Aquafam - shema priključitve

toplovodni kaminski vložki Aquafam - shema priključitve

toplovodni kaminski vložki Aquafam - varnostni sistemi

toplovodni kaminski vložki Aquafam - tipi regulacij

Vgradni okvirji za kaminske vložke Aquaflam

www.tilia.si
Pravilna in strokovna namestitev je izjemnega pomena za zagotovitev učinkovitega delovanja in pričakovane
življenjske dobe ogrevalne opreme. Za varno delovanje morajo biti v ogrevalni sistem vgrajeni vsi
predpisani elementi. Celoten sistem mora biti izdelan tako, da ne ogroža življenjske dobe toplotnega
izmenjevalnika - vodnega plašča kamina. Če je temperatura vode v sistemu prenizka, lahko to povzroči
korozijo in znatno skrajša življenjsko dobo vodnega plašča kamina. Prav tako je pomembno, da celoten
sistem učinkovito zaščitimo proti pregrevanju. Vsi tipi toplovodnih kaminov in kaminskih vložkov Aquaflam
imajo tak varnostni sistem že standardno vgrajen. Sistem sestavlja varnostni cevni toplotni izmenjevalnik termično varovalo, s katerim s pomočjo ustreznega termostatskega ventila v primeru potrebe lahko ohladimo
pregreto vodo vodnega plašča kamina. Priporočamo tudi namestitev sistema brezprekinitvenega napajanja
(UPS), ki zagotavlja, da bo obtočna črpalka delovala tudi v primeru izpada električnega napajanja.
Avtomatska regulacija Aquaflam omogoča natančno krmiljenje črpalk, bivalentnega ogrevalnega vira ter
spremljanje temperatur v izmenjevalniku in hranilniku - in tako zagotavlja brezhibno delovanje ter učinkovitost
toplovodnega kamina ali kaminskega vložka.

Centralno ogrevanje
V zadnjem času postaja vse popularnejši sistem
centralnega ogrevanja s toplovodnim kaminom
ali kaminskim vložkom. Kaminski vložki Aquaflam
omogočajo učinkovito ogrevanje celotnega doma
in vam obenem pričarajo občutek topline ognja v
vaši dnevni sobi.
V tem katalogu boste našli vse potrebne osnovne
podatke o načinih namestitve in povezave vašega
toplovodnega kamina ali kaminskega vložka v
sistem vašega centralnega ogrevanja in hranilnika.
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hranilnik za ogrevalno in sanitarno vodo

radiatorji

 Zaščita proti eksploziji dimnih plinov
Tudi ko je loputa dovodnega zraka v povsem
zaprtem položaju, sistem še vedno prepušča
določeno količino terciarnega zraka.To učinkovito
preprečuje možnost eksplozije nakopičenih dimnih
plinov.

+ zaščita pred pregrevanjem

umivalnik - san.voda

Na tej shemi so prikazane vse komponente, ki jih
potrebujete za učinkovito in varno delo takega
sistema. Če prikazana shema ne ustreza vašim
zahtevam, nas brez oklevanja pokličite in skupaj
bomo našli primerno rešitev.

 Zaščita proti pregrevanju
V primeru, ko temperatura v sistemu naraste in
obstaja nevarnost pregretja, lahko to povzroči
znaten dvig tlaka v vodnem plašču kamina. Če
želimo preprečiti poškodbo, moramo zagotoviti, da
do pregretja vode v vodnem vsebniku kamina ne
more priti. To lahko preprečimo z varnostnim ventilom,
varnostnim cevnim toplotnim izmenjevalnikom
preko katerega spustimo vodo iz vodovodnega
omrežja, ki ohladi kotlovno vodo in nato odteče v
kanalizacijo. Če je dovod hladne vode odvisen od
elektrike, priporočamo tudi namestitev sistema
brezprekinitvenega napajanja (UPS).

+ zaščita pred eksplozijo dimnih plinov

8

bivalentni vir (npr. el. ali plinski kotel)

 Zaščita pred pregrevanjem kotlovne vode
v vodnem plašču kamina. Takoj, ko tipalo zazna
povišanje temperature kotlovne vode, bo sistem z
avtomatsko motorno loputo zaprl dovod zraka v
kamin in s tem zmanjšal izgorevanje na minimalno
vrednost.
*Na voljo le pri modelih z osnovno elektronsko (OR)
in avtomatsko mikroprocesorsko regulacijo (AR).
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kurilnica
6
10
vroča ogrevalna voda
avtomatska regulacija
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Avtomatska regulacija krmili ogrevalni
sistem, v katerem je vir ogrevanja
toplovodni kamin in katerikoli drug
bivalentni vir ogrevanja. Proces
izgorevanja se avtomatično uravnava
z motorno loputo dovodnega zraka, ki
jo krmili mikroprocesorska regulacija
z digitalnim uporabniškim vmesnikom,
nameščenim na steni. Proizvedeno
toploto lahko odvajamo v bojler sanitarne
vode, hranilnik toplote in neposredno
v ogrevalni krogotok.
Regulacija ima tri temperaturna tipala
in lahko krmili tri obtočne črpalke. Na
preglednem digitalnem grafičnem
uporabniškem vmesniku zlahka odčitamo
trenutne temperature na posameznih
tipalih in podatke o delovanju
obtočnih črpalk ter bivalentnega
ogrevalnega vira. Taka regulacija
vam prihrani veliko časa, ki bi ga
sicer porabili za ročno krmiljenje
kamina, pripeva k večji varnosti in
prispeva k znatno manjši porabi
goriva.

Avtomatska regulacija
 enostaven uporabniški nadzor
 grafični prikaz tipal, obtočnih črpalk in temperatur v
celotnem ogrevalnem sistemu
 enostavna namestitev in priklop
 vklop in izklop drugega ogrevalnega vira
(npr. električnega ali plinskega kotla)
 enostavna izvedba individualnih nastavitev uporabnika
z uporabo preglednih in zlahka razumljivih navodil
 všečna oblika, ki se zlahka poda v vsako okolje
 krmiljenje do treh obtočnih črpalk in tri temperaturna tipala
 poletni in zimski način ogrevanja

Glavne prednosti avtomatske regulacije

 indikacija pregretja sistema; ob pregretju sistem
zapre loputo dovodnega zraka in sproži zvočni signal
 povečana varnost
 podaljšana življenjska doba izgorevalne komore
 ob dobavi montaža motorne lopute ni potrebna
(tovarniško nameščena ob dobavi)
 mogoče nastavitve v več jezikih

AQUAFLAM 17 DAYNO

15

16

MATERIAL Polirani deli: naravni polirani marmor DYANO REALE;
TEŽA 104,5 kg
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1

ZAŠČITA PRED PREGREVANJEM
Kurilnica
1 Komunikacijski kabel (za avtomatsko regulacijo)
2 Hladna voda - povratek kamina
3 Vroča voda - primarni pretok ali dvižni vod kamina
4 Kroglični ventil
5 Obtočna črpalka (priporočeno UPS napajanje)
6 Termostatski tripotni ventil
7 Nepovratni ventil
8 Varnostni ventil
9 Bivalentni ogrevalni vir (električni ali plinski kotel)
10 Izpust varnostnega ventila

11 Vodni filter
12 Polnilna pipa
13 Ekspanzijska posoda
14 Hranilnik (ogrevalne in sanitarne vode)
15 Dovod hladne pitne vode iz vodovoda
16 Ogreta sanitarna voda (umivalnik)
17 Vroča ogrevalna voda (radiatorji)
18 Ohlajena ogrevalna voda (povratek radiatorjev)

AQUAFLAM 17 THASSOS
MATERIAL Polirani deli: naravni marmor THASSOS,
naravni granit ABSOLUT BLACK;
TEŽA 103,5 kg

Ta letak vsebuje le najbolj prodajane izdelke Aquaflam. Celoten proizvodni program si lahko ogledate na spletni
strani www.tilia.si.

termostatski ventil

3
tipalo temperature

ohlajena voda povratka

AQUAFLAM 7, 12 THASSOS
MATERIAL Polirani deli: naravni marmor THASSOS,
naravni granit ABSOLUT BLACK; TEŽA 98,5 kg

 krmiljenje izgorevanja
 nadzor celotnega ogrevalnega sistema
 prihranek goriva
 grafični prikaz temperatur tipal, status obtočnih črpalk
in motorne lopute za dovod zraka

obtočne črpalke
bivalentnega vira

Kaminski vložek Aquaﬂam

AQUAFLAM 7, 12 DAYNO
MATERIAL Polirani deli: naravni polirani marmor DYANO REALE;
TEŽA 101,5 kg

Vsak kamin ali kaminski vložek AQUAFLAM je standardno
opremljen z varnostnim cevnim toplotnim izmenjevalnikom,
ki ob priklopu na termostatski ventil preprečuje pregrevanje.
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komunikacijski kabel
regulacija

Avtomatska regulacija

Vaš prodajalec:

odtok segrete
vode

Ročna regulacija
 Sistem deluje brez električne napetosti
 Krmiljenje z vzvodom
 Za ljubitelje klasičnega kurjenja

dovod hladne
vode

ogreta voda - dvižni vod

Osnovna regulacija

ohlajena voda - povratek

varnostni
toplotni
izmenjevalnik

 Enostavno krmiljenje s potenciometrom na kaminu
 Ne potrebuje priklopa na električno omrežje
 Varnostni senzor, ki ob pregretju zapre loputo
 napajanje z navadnimi baterijskimi vložki

EKSKLUZIVNI UVOZNIK IN ZASTOPNIK:
TILIA d.o.o., Ljubljanska cesta 89, 8000 Novo mesto;
tel: 07/ 3324 442; fax: 07/ 3323 209; e-mail: info@tilia.si; www.tilia.si

AQUAFLAM 25 DAYNO
MATERIAL Polirani deli: naravni polirani marmor DYANO REALE;
TEŽA 110,5 kg

AQUAFLAM 25 THASSOS
MATERIAL Polirani deli: naravni marmor THASSOS,
naravni granit ABSOLUT BLACK;
TEŽA 110 kg

Pridržujemo si pravico do sprememb tehnične zasnove brez predhodnega obvestila in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za morebitne v tisku,
ki se nanašajo na tehnične podatke in slike v tem letaku.
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