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E1

Vložka E1*

Výkon nom./max.
Výkon do vody nom./max.
Objem vody ve výměníku
Účinnost
Průměr kouřovodu
Minimální tah komína
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
Kotlový plech

Spotřeba paliva
Palivo
Délka polen
Externí přívod vzduchu

        7/11 kW 
         -                           5/8  kW       
         -          20l
          80% 
                       150 mm 
                          10 Pa 
       850 mm                    901 mm 
       466 mm                    466 mm 
       467 mm                    433 mm 
         114 kg                      117 kg                      
                         4 mm 
 

                    2,1kg / hod 
         dřevo, dřevěné brikety 
       33cm
        ano               ano

E1VO*

E1VO

- vysoká účinnost
- dobrý poměr cena/výkon
- vysoká užitná hodnota
- plynulá regulace primárního
  a sekundárního vzduchu

*E1 - bez teplovodního výměníku
*E1VO - s teplovodním výměníkem

Vývod kouřovodu horní / zadní                   horní /                    
                                 zadní na zakázku 

terciální přívod 
vzduchu

terciální přívod 
vzduchu

sekundární přívod 
vzduchu s oplachem
skla

sekundární přívod 
vzduchu s oplachem
skla

primární přívod 
vzduchu primární přívod 

vzduchu

externí přívod 
vzduchu

externí přívod 
vzduchu
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Vložka E1U

Výkon nom./max.
Výkon do vody nom./max.
Objem vody ve výměníku
Účinnost
Průměr kouřovodu
Minimální tah komína
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
Kotlový plech
Vývod kouřovodu
Spotřeba paliva
Palivo
Délka polen
Externí přívod vzduchu  

       5/8  kW                       7/11 kW
         -                                 -
         -                                 -                    
              80% 
                       150mm 
                          10Pa 
    850 mm       590 mm 
    356 mm       480 mm 
    403 mm       410 mm 
      84 kg                            75 kg
                         4 mm 
horní / zadní         horní
   1,5 kg / hod      2,1kg / hod
         dřevo, dřevěné brikety 
        33 cm 
           ano                                -                      

     E2

E1U  - nízký výkon - vhodný do 
             nízkoenergetických domů
                     
E2     - bezroštový systém pro rovnoměrné    
             hoření, prodlužující intervaly 
             přikládání
  

KRBOVÉ VLOŽKY

VložkaVložka

Výkon nom./max.Výkon nom./max.
Výkon do vody nom./max.Výkon do vody nom./max.
Objem vody ve výměníkuObjem vody ve výměníku

E1U

Řez vložkou E2

Řez vložkou E1U

E2

Řez vložkou E2Řez vložkou E2Řez vložkou E2Řez vložkou E2

terciální přívod 
vzduchu

terciální 
přívod 
vzduchu

sekundární přívod 
vzduchu s oplachem
skla

sekundární 
přívod 
vzduchu 
s oplachem
skla

primární přívod 
vzduchu

primární přívod 
vzduchu

externí přívod 
vzduchu

katalog_2018 _4.indd   21 7.2.2018   22:44:42



22

Vložka E1D

Výkon nom./max.
Výkon do vody nom./max.
Objem vody ve výměníku
Účinnost
Průměr kouřovodu
Minimální tah komína
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
Kotlový plech

Spotřeba paliva
Palivo
Délka polen 
Externí přívod vzduchu

        11/17 kW 
         -                            7/11 kW
         -                             30 l
          80% 
                       150 mm 
                          10 Pa 
                       936 mm 
                       466 mm 
                       723 mm 
      183 kg       189kg
                         4 mm 
      zadní /         zadní /
                  
  3,1kg/hod 
         dřevo, dřevěné brikety 
       55cm 
            ne                 ne

E1DVO

- délka polen až 55 cm 
- lze naložit celou spalovací komoru
- doba hoření až 12 hod.
- unikátní systém proudění vzduchu 
  ve spalovací komoře
- snadná údržba ohniště
- dokonalé spalování - minimum popelahorní na zakázku horní na zakázkuVývod kouřovodu

Řez vložkou E1D

E1 DVOE1 D

Řez vložkou E1DŘez vložkou E1D Řez vložkou E1DVO

terciální přívod 
vzduchu

sekundární přívod 
vzduchu s oplachem
skla

sekundární
přívod 
vzduchu 
s oplachem
skla

primární přívod 
vzduchu primární přívod 

vzduchu
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